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                                            Leme,  05 de Novembro de  2.018. 

 
 
 

Ofício  104/2018 – SEMERT 

Ref: Ofício nº 049/2018 CMDCA    

 

A 

Ilma Sra. 

Vera Lucia Gonzales Maia  

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 

Prezada Sra. 

 

             Em resposta ao Ofício CMDCA nº 049/2018 de 06 de agosto de 2018, que solicita a relação 

dos programas, projetos e serviços ligados ao suporte social, informamos que:  

             A Secretaria Municipal do Emprego e Relações do Trabalho é responsável pela promoção 

de políticas que propiciem a integração ao mercado de trabalho, geração de emprego e renda, 

 melhoria da qualificação profissional,  reinserção do trabalhador desempregado ao mercado de 

trabalho, habilitação ao sistema público de emprego e aprimoramento das relações do trabalho, 

inclusive com forte articulação junto a Comissão Municipal do Emprego, buscando o 

envolvimento de ações conjuntas com os demais órgãos municipais, instituições de ensino e 

empresas, para a melhoria das relações no trabalho e aumento do número de postos de 

trabalho. 
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A competitividade por oportunidade de trabalho aumentou consideravelmente, levando, 

inclusive, as empresas a adotarem metodologia que não condizem apenas a qualificação e 

experiência do trabalhador, mas também, análises subjetivas. O que torna o trabalho desta 

Secretaria mais desafiador, em busca de melhorias constantes no atendimento do trabalhador e  

das empresas que buscam mão de obra Lemense. 

A Secretaria desenvolve suas atividades por meio dos programas e serviços de 

intermediação de mão-de-obra, de qualificação e requalificação profissional. Preocupa-se em 

gerar ocupação ao desempregado e inserir o jovem no mercado de trabalho, além de estimular o 

desenvolvimento de atividades empreendedoras, por meio de qualificação e concessão de 

microcrédito. Além disso, a Secretaria presta atendimento ao Consumidor Lemense, através do 

PROCON e fazemos a emissão do RG – através do Posto do IIRGD da Polícia Civil.  

 

1. Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS: 

 

 A CTPS será emitida para todos os solicitantes com idade igual ou superior a 14 anos. A 

contratação dos menores que se enquadrarem na faixa etária entre os 14 e 16 anos é da 

responsabilidade do empregador que, quando necessário, deverá comprovar a sua condição de 

menor aprendiz. 

Instituída pelo Decreto nº 21.175, de 21 de março de 1932 e posteriormente 

regulamentada pelo Decreto nº. 22.035, de 29 de outubro de 1932 a Carteira de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS tornou-se documento obrigatório para toda pessoa que venha a 

prestar algum tipo de serviço a outra pessoa, seja na indústria, no comércio, na agricultura, na 

pecuária ou mesmo de natureza doméstica. A CTPS é hoje, por suas anotações, um dos únicos 

documentos a reproduzir com tempestividade a vida funcional do trabalhador. Assim, garante o 

acesso a alguns dos principais direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, benefícios 

previdenciários e FGTS.  

 

2. Time do Emprego: 



Secretaria de 
EMPREGO E 
RELAÇÕES DO TRABALHO 

 
 
 

 

Praça Manoel Leme, 36  •  Centro  •  CEP 13610-139  •  Leme  •  SP 

(19) 3573-3560    •    3571.6412    •        pat@leme.sp.gov.br    •    www.leme.sp.gov.br 

 

O Time do Emprego é um programa do Governo do Estado de São Paulo em parceria 

com as Prefeituras, de orientação profissional e reorientação de carreira, que tem como  objetivo  

auxiliar na  inserção ou  retorno ao mercado de trabalho. 

A metodologia consiste na formação de grupos de desempregados e jovens em busca do 

primeiro emprego, a partir dos 16 anos, para troca de experiências, criando um clima de 

solidariedade e apoio mútuo. Eles se reúnem duas vezes por semana, durante quatro horas no 

total de doze encontros. Os participantes do Time do Emprego são levados a resgatar e elevar a 

auto estima, conhecerem a si mesmos, reconhecerem suas habilidades e competências, além de 

também serem incentivados a desenvolver o empreendedorismo. O que se aprende nos 

encontros é algo que se leva para a vida toda. Temos um papel social importantíssimo, 

atendemos os trabalhadores no momento que mais precisam de ajuda - quando estão 

desempregados, com baixa auto estima e fragilizados ou ainda, jovens que estão prestes a 

entrar no mercado de trabalho pela primeira vez.. O Programa Time do Emprego se propõe a 

solidarizar nestes momentos de transitoriedade para que conquistem um lugar no mundo e no 

mercado de trabalho, adquirindo conhecimentos e autoconfiança que os acompanharão muito 

além do universo profissional. Realizamos quatro turmas esse ano, sendo uma delas em parceria 

com a Guarda Mirim de Leme, e nesse time com jovens de 16 e 17 anos obtivemos o seguinte 

resultado inicial: 20 (vinte) inscritos, destes, 04 (quatro) desistiram de concluir o treinamento, 

porém atingimos o objetivo com 07 (sete) que conseguiram emprego e os demais estão aptos e 

treinados ao primeiro emprego. (relatório anexo). 

 

3. Projeto Pequeno Cidadão: 

 

 O Projeto visa atender crianças e adolescentes regularmente matriculados em escolas 

públicas da rede Municipal de ensino da cidade de Leme/SP, facilitando-lhes o acesso e a 

adoção de formalidades legais para a primeira expedição do documento de identidade, 

confeccionado pela Secretaria de Negócios da Segurança Pública do Estado de São Paulo, 

através do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD, órgão da Polícia Civil do 

Estado de São Paulo.  
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 O público-alvo imediato deste projeto são as crianças entre nove e onze anos de idade, 

que estejam regularmente matriculadas no  3º,  4º  e  5 º  ano do Ensino Fundamental.  

 

 Para início das atividades, foi eleita como piloto a escola municipal EMEB Prof. Mário 

Zini, localizada na Rua Pedro Calixto, nº 270, Jardim Itamaraty, Leme/SP, dirigida pela Diretora 

Denise Cicarone, onde fizemos 114 RGs. A eleição de tal estabelecimento educacional deu-se de 

comum acordo e por recomendação da Secretaria Municipal de Educação, considerados os 

aspectos relevantes e sensíveis ao projeto, como faixa etária discente, número de alunos sem 

documento de identificação civil, localidade, perfil sócio-econômico e relação da rede de ensino 

com os pais ou responsáveis legais e a comunidade. Com a experiência vivenciada na ação 

piloto, já estamos em fase de conferência de documentação em mais quatro escolas: EMEB  

Coronel Augusto César (Centro), EMEB Augusto Thomaz de Godoy (Zona Rural - Bairro Taquari 

), EMEB Bernardo Garcia (Zona Rural - Bairro Caju), EMEB Profª Salma Emor Nassif (Jardim 

Nova Leme), anexo cópia do projeto.. 

  

Isto posto, e com estes projetos e serviços supra citados em andamento, buscamos dar 

oportunidades a adolescentes que estejam buscando, cidadania, treinamentos e por 

consequência a inserção no mercado de trabalho.  

 

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos e informações 

complementares, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e consideração 

 

 

 

Mauricio Rodrigues Ramos 

Secretário Municipal de Emprego e Relações do Trabalho 


