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APRESENTAÇÃO

A Força do Trabalho

Em um momento tão particular como o vivido pelo estado de São Paulo, quando temos cidades
vivendo o pleno emprego e outras ainda tentando se adaptar a conjunturas nada fáceis de transformação, as Comissões Municipais de Emprego cumprem papel fundamental de orientação dos
rumos da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (Sert).
O estabelecimento das comissões e sua expansão pelo estado configuram fórum legítimo de debates
e de produção de dados para a execução de políticas públicas de emprego e renda. Os trabalhadores
de São Paulo ganham em oportunidades de inserção e de qualificação no mercado de trabalho.
Esta publicação pretende auxiliar no entendimento de todo esse processo, que culminará nas ações
da Comissão Estadual do Emprego.
E, a partir deste verdadeiro mapa, construído por todos os pedacinhos do Estado, que a Sert estará
pronta para atingir seu objetivo primeiro: dar empregabilidade ao cidadão e construir um estado mais
forte pela força do trabalho.

Carlos Ortiz
Secretário do Emprego e Relações do Trabalho

PREFÁCIO

Trabalho conjunto

As mudanças pelas quais passa o mundo do trabalho exigem, cada vez mais, uma atuação assertiva, dinâmica, criativa e, sobretudo, articulada, da Comissão Municipal de Emprego (CME). A
busca de soluções para o problema do desemprego já não é tarefa exclusiva dos governantes, que,
isolados, não respondem, na quantidade e no tempo desejados, às demandas e necessidades dos
trabalhadores e dos empregadores, nesse ambiente complexo, de constante transformação, que
estamos vivendo.
A Comissão Municipal de Emprego, que tem caráter permanente e deliberativo e é constituída
de forma tripartite e paritária, com representantes de entidades de trabalhadores, empresários e
governo, contribui nessa direção ao articular a Política Municipal de Emprego, Trabalho e Renda, e
assegurar, com sua formulação, a transparência na aplicação dos recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) em atividades produtivas que geram emprego e renda, dinamizam a economia
local e preparam os trabalhadores para o mercado de trabalho.
A análise dos assuntos locais e regionais, a compreensão das políticas públicas de emprego, trabalho
e renda, o aprofundamento dos papéis e atribuições das Comissões Estadual e Municipais de Emprego,
bem como o estudo da legislação, darão apoio institucional, técnico e sustentabilidade para as ações
no município. Para potencializar o desempenho da CME, acreditamos ser necessária a capacitação
contínua de seus representantes e esperamos, com a edição deste material didático, colaborar com
a elaboração dos planos de trabalho municipais e demais atividades a serem desenvolvidas.

Lobbe Neto
Presidente
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POLITICAS PÚBLICAS E AS COMISSÕES
ESTADUAL E MUNICIPAIS DE EMPREGO
Nos últimos anos, o termo políticas públicas tem sido utilizado para designar todos os programas e projetos dos governos, nos seus diferentes níveis. Não raro, ocorre a separação entre
políticas públicas e políticas sociais, como se ambas não fizessem parte do mesmo conceito
universal de políticas públicas e não tivessem os governos como formuladores e condutores. De
modo bastante simplificado, políticas públicas podem ser descritas como “ações promovidas
pelo poder público com objetivo de proporcionar bem-estar ao conjunto de cidadãos, que são
financiadas pelos impostos pagos pela sociedade e, por isso, possuem limites e exigem critérios
para escolha das melhores ações” (FERNANDES, 2007, s.p.).
As políticas públicas possuem gradação na sua consistência e perenidade, de modo que é
possível separar aquelas que têm esse status, daquelas que não merecem tal qualificação. São
ações que fazem parte da agenda dos estados, de forma contínua, e não sofrem interrupções,
em função de mudanças governamentais.
As ações do Estado, consideradas como políticas públicas, definem-se pelos seguintes princípios: são gratuitas e universais. Isto é, o acesso não deve ter custo para o cidadão e devem
alcançar a todos que delas necessitam.
Por outro lado, as ações do Poder Público, que são implementadas por um governo durante o
seu período de gestão, não devem ter o status de política pública, pois podem ser suprimidas
na mudança de governo. Nesse caso, denominam-se programas, ou projetos, os quais mesmo
que sejam nas áreas das políticas públicas, se não incorporarem os princípios da gratuidade e
universalidade, não alcançam os seus fins.
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O limite no tempo e o alcance em termos de beneficiários, portanto, é o que diferencia os
programas e projetos das políticas públicas. Enquanto estas não sofrem interrupções e nem
possuem limites de alcance, os programas e projetos têm começo, meio, fim e beneficiam
segmentos populacionais específicos.
A partir da Constituição Federal de 1988, as políticas públicas passaram a ser viabilizadas com
a participação de conselhos, ou seja, para cada uma ficou estabelecido ser necessário criar um
colegiado que participasse desde a sua formulação, passando pela implementação e, ao final,
do controle da aplicação dos recursos nelas investidos. Dessa forma, surgiram os conselhos de
saúde, de educação, de assistência social, do meio ambiente, do trabalho, entre outros.
A ideia de instituir os conselhos de políticas públicas surgiu da procura de criar mecanismos
de participação da sociedade, não apenas no que diz respeito às questões financeiras (o uso
adequado do dinheiro público), mas, sobretudo, de buscar extrair da própria sociedade, representada nos conselhos, as suas reais necessidades. Nessa lógica, as ações dos governos
resolveriam efetivamente as deficiências enfrentadas pelos cidadãos, melhorando as condições
de vida coletiva e, ao mesmo tempo, os recursos a elas destinados seriam aplicados de modo
correto – resultando em economia, efetividade e transparência.
Com os conselhos, que são paritários (metade de representantes da sociedade civil e metade
do Poder Público ), a Constituição Federal de 1988 também prevê outros instrumentos de
controle social. São eles: as conferências (em níveis municipal, estadual e federal), as audiências
públicas e o Ministério Público.
O caminho para chegar ao modelo hoje conhecido como Comissão Estadual de Emprego
(CEE) tem início em 1948, na Europa, com a Convenção 88 da Organização Internacional do
Trabalho (OIT). Na ocasião, a OIT determinou que se estabelecesse um sistema de criação
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de serviços gratuitos com foco em geração de empregos e no desenvolvimento de recursos
produtivos. A partir de então, origina-se o Sistema Público de Emprego, cuja função principal,
no entanto, no contexto em que foi gerado, pautava-se exclusivamente na aproximação dos
trabalhadores desempregados com os postos de trabalho ofertados.
No Brasil, é com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a instituição da carteira profissional de trabalho como obrigatória para o exercício de funções, que se difundem os direitos do
trabalhador perante a Justiça do Trabalho e, mais tarde, perante a Previdência Social. Porém,
somente a partir de 1975, com a criação do Sistema Nacional de Emprego Brasileiro (Sine), que
se tem a primeira iniciativa, com vistas a atender a determinação da OIT, e mais tarde ampliada
com a instituição do seguro-desemprego. No entanto, o Sine e o seguro-desemprego padeciam
com a ausência de uma fonte estável de recursos, o que acabava por retardar tais ações.
Em 1988, surge o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), regulamentado somente em 1990.
A Constituição, no artigo 239, regulamentado pela Lei 7.998, institui o FAT, com o objetivo de
garantir o custeio do Sistema Público de Emprego, do seguro-desemprego, do abono salarial e
dos programas de desenvolvimento econômico.
A principal fonte de recursos do FAT é composta pelas contribuições do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Do
montante desses recursos, pelo menos 40% é destinado ao financiamento de programas de
desenvolvimento econômico e conduzido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES).
No mesmo artigo 239 da Constituição Federal, também fica estabelecida a criação do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), órgão colegiado, de caráter tripartite
e paritário, composto por igual número de representantes dos trabalhadores, empregadores e
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do governo, que tem como diretrizes a gestão descentralizada, participativa e o exercício do
controle social sobre os recursos do FAT. Entre as funções do conselho estão:
• Administrar o montante de recursos do FAT;
• Elaborar diretrizes para programas e alocação de recursos;
• Acompanhar e avaliar o impacto social e propor o aperfeiçoamento da legislação referente
às políticas;
• Exercer o controle social da execução dessas políticas, analisando as contas, os relatórios
dos executores dos programas apoiados, bem como fiscalizar e administrar o fundo.
As principais ações de emprego financiadas com recursos do FAT estruturam-se em torno
de dois programas:
• Programa de Seguro-Desemprego, as ações de pagamento do benefício, de qualificação e
requalificação profissional, e de orientação e intermediação do emprego;
• Programas de Geração de Emprego e Renda (Proger), cujos recursos são alocados por meio
dos depósitos especiais, criados pela Lei 8.352, de 28 de dezembro de 1991, incorporando,
entre outros, as modalidades urbana e rural, e o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (Pronaf). São voltados, em grande parte, para os micro e pequenos empresários, as cooperativas e o setor informal da economia – associando crédito e capacitação
para gerar emprego e renda.
O FAT ainda financia programas para setores estratégicos, como transporte coletivo de massa
e obras de infraestrutura turística.
Entre 1994 e 1996, o Codefat descentralizou suas ações de políticas públicas, de modo a
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aproximar aqueles que as executam do público que as recebem, e também como forma de
institucionalizar canais de participação dos atores envolvidos. Por meio das Resoluções 63,
80 e 114, o Codefat regulamenta as atribuições e o funcionamento das Comissões Estadual e
Municipais de Emprego, bem como estabelece os critérios para reconhecimento e homologação,
medidas que atendem a diretriz específica da OIT.
As comissões seguem o mesmo modelo e formato do Codefat e podem ser denominadas
Comissão de Trabalho, Comissão de Trabalho e Renda, ou ainda, Comissão de Emprego; uma
vez definida a denominação, deve ser registrada em seu regimento interno.

COMISSÃO ESTADUAL DE EMPREGO (CEE)
A CEE é um órgão, ou instância colegiada, de caráter permanente e deliberativo, considerada
instância superior no âmbito estadual. Mantém vínculo com as comissões municipais, salvo em
casos excepcionais, por decisão conjunta do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)/Codefat
e Estado/Comissão. Constituída de forma tripartite e paritária, a CEE possui, no mínimo, seis e,
no máximo, 18 membros, e deve contar com representação das áreas urbana e rural, em igual
número, de trabalhadores, empregadores e do governo. Todos os 27 estados da Federação,
hoje, possuem CEEs.

FINALIDADES E ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO ESTADUAL DE EMPREGO
A finalidade da comissão é consubstanciar a participação da sociedade organizada na administração do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda (SPETR), no estado de São
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Paulo. Criada pelo Decreto 40.322, de 15 de setembro de 1995, a CEE de São Paulo possui
as seguintes competências:
• Aprovar seu regimento interno;
• Homologar o regimento interno das Comissões Municipais de Emprego (CMEs);
• Propor, aos órgãos do Sine, com base em relatórios técnicos, medidas efetivas que reduzam os
efeitos negativos, no mercado de trabalho, dos ciclos econômicos e do desemprego estrutural;
• Articular-se com instituições públicas e privadas, inclusive acadêmicas e de pesquisa, de
forma a obter subsídios para aprimorar e orientar suas ações, a atuação dos órgãos integrantes
do Sine, como também as ações do Proger;
• Articular-se com instituições e organizações envolvidas no Proger, integrando suas ações;
• Promover o intercâmbio de informações com outras CEEs do Distrito Federal e dos municípios,
com o objetivo de integrar o sistema e também obter dados orientadores de suas ações;
• Formular diretrizes específicas sobre a atuação do Sine, em consonância com aquelas
defendidas pelo MTE/Codefat;
• Propor a alocação de recursos, por área de atuação, quando da elaboração do Plano de
Trabalho, pelo Sine, no âmbito correspondente;
• Acompanhar a utilização dos recursos alocados, mediante convênios, no Sine e Proger, no
que se refere ao cumprimento dos critérios de natureza técnica, definidos pelo MTE/Codefat;
• Participar da elaboração do Plano de Trabalho do Sine, no âmbito de sua competência, para
submetê-lo à aprovação do MTE/Codefat;
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• Homologar o Plano de Trabalho apreciado pela CME, integrando-o ao Plano de Trabalho
do Sine estadual;
• Acompanhar a execução dos Planos de Trabalho do Sine e do Proger;
• Propor, à coordenação estadual do Sine, quando necessária, a reformulação das atividades
e metas estabelecidas no Plano de Trabalho;
• Propor medidas para aperfeiçoar o Sine e o Proger;
• Examinar, em primeira instância, o Relatório de Atividades apresentado pelo Sine;
• Criar Grupo de Apoio Permanente (GAP), com composições tripartite e paritária, com igual
número de representantes dos trabalhadores, empregadores e do governo, o qual poderá, a
seu critério, constituir subgrupos temáticos, temporários ou permanentes, de acordo com as
necessidades específicas;
• Subsidiar, quando solicitada, as deliberações do Codefat;
• Encaminhar, após avaliação, às diversas instituições financeiras, projetos para obter
apoio creditício;
• Receber e analisar os aspectos quantitativos e qualitativos dos relatórios de acompanhamento
dos projetos financiados com os recursos do FAT;
• Elaborar relatórios sobre a análise procedida, consolidando os dados recebidos das CMEs,
inclusive aqueles relativos à sua área de atuação, para envio ao MTE/Codefat;
• Acompanhar, de forma contínua, os projetos em andamento nas respectivas áreas de atuação;
• Articular-se com entidades de formação profissional, em geral, inclusive as escolas técnicas,
sindicatos de pequenas e microempresas, e demais entidades representativas de empregados e
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empregadores, na busca de parceria para a qualificação e assistência técnica aos beneficiários
de financiamentos com recurso do FAT, e nas demais ações necessárias;
• Indicar as áreas e os setores prioritários para alocação de recursos, no âmbito do Proger.

DINÂMICA DA COMISSÃO ESTADUAL DE EMPREGO
• A presidência da comissão é exercida em sistema de alternância, entre as bancadas do
governo, dos trabalhadores e empregadores; durando, o mandato do presidente, 12 meses e
sendo vedada a recondução para período consecutivo;
• A eleição do presidente ocorrerá por maioria simples de votos dos integrantes da comissão;
• A Secretaria Executiva da comissão é exercida pela Coordenação Estadual do Sine e, no
caso das CMEs, pelo órgão da prefeitura responsável pela operacionalização das atividades
inerentes ao Sine, na localidade, cabendo-lhe as tarefas técnicas e administrativas;
• Pela atividade exercida na comissão, seus membros, titulares, ou suplentes, não receberão
qualquer tipo de pagamento, remuneração, vantagens ou benefícios;
• As deliberações da comissão serão tomadas por maioria simples de votos, com quórum
mínimo de metade mais um de seus membros, cabendo ao presidente o voto de qualidade;
• As decisões normativas terão forma de deliberação, numeradas de forma sequencial e
publicadas no Diário Oficial;
• O apoio e o suporte administrativo necessários para a organização, estrutura e funcionamento
das comissões, ficarão a cargo da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (Sert), por
intermédio da unidade estadual do Sine;
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• A CEE prestará assessoramento na implantação da comissão de emprego no âmbito
municipal.

DINÂMICA DAS REUNIÕES
• As reuniões ordinárias da comissão serão realizadas, no mínimo, uma vez a cada mês,

em local, dia e hora marcados com antecedência mínima de sete dias, e precedidas da
convocação de todos os seus membros.
• As reuniões extraordinárias podem ocorrer a qualquer tempo, por convocação do pre-

sidente da comissão ou de um terço de seus membros.

COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO (CME)
Órgão, ou instância colegiada, de caráter permanente, tem como finalidade participar da
implementação do SPETR no município.
As CMEs constituem-se em fóruns permanentes de discussão e articulação de ações, catalisando
esforços coletivos na criação de uma Política Municipal de Emprego, Trabalho e Renda.
O caráter permanente da CME advém do fato de que seus objetivos não mudam, apesar
das alternâncias de poder, que ocorrem tanto no âmbito do governo municipal como no das
entidades que a compõem.
No que diz respeito à sua composição, é tripartite (representantes dos trabalhadores, empregadores e do Poder local), paritária (igual número de representantes), e elabora planos de
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trabalho cada vez mais adequados às realidades locais, com o objetivo de proporcionar a plena
inserção social da população.
Portanto, a comissão é formada por no mínimo seis e no máximo 18 representantes titulares,
e respectivos suplentes, de trabalhadores, empregadores e governo.
REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES – Indicação de entidades sindicais de trabalhadores urbanos e/ou rurais, com base no município ou na região, dentre as mais representativas
das características socioeconômicas do município ou da região.
No caso da inexistência dessas entidades, poderão ser aceitos, na comissão, representantes
de classes e similares, desde que sejam entidades legalmente constituídas.
Nota: Na medida do possível, a bancada dos trabalhadores deve buscar o equilíbrio entre representantes
rurais e urbanos.

REPRESENTAÇÃO DOS EMPREGADORES – Indicação feita pelas entidades sindicais de
empresários, associações comerciais, industriais ou agrícolas, e similares, legalmente constituídas, com base no município ou na região, dentre as mais representativas das características
socioeconômicas do município ou da região.
REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO – Designada pelo governo municipal, tem garantida uma
representação do governo estadual, e facultada a representação do governo federal.
Quando for necessário assegurar espaço para maior número de entidades, nada impede que
os representantes titulares e suplentes venham de entidades ou órgãos diferentes, desde que
sejam do mesmo segmento (trabalhadores, empregadores e governos).
Portanto, a forma como a comissão se compõe, caracteriza-a como espaço público, ou seja,
nem estatal nem privado, mas plural, integrado por todas as forças produtivas do município.
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PRESIDÊNCIA – É exercida em sistema de alternância entre as bancadas dos trabalhadores,
dos empregadores e do Poder Público. O mandato do presidente tem a duração de 12 meses,
e é vedada a recondução para o período consecutivo, conforme artigo 4º da Resolução Codefat
80, de 19 de abril de 1995.
SECRETARIA EXECUTIVA – Exercida pelo representante do órgão responsável pelo SPETR
da localidade (secretaria, departamento, etc.), cabem-lhe as tarefas técnicas e administrativas,
em local adequado para seu funcionamento.
GRUPOS TEMÁTICOS – A exemplo da CEE, a Comissão Municipal pode prever a formação de grupos temáticos para estudo de questões especiais, subsidiando, assim, as
decisões próprias.
PARTICIPAÇÃO EXTERNA – Qualquer cidadão pode participar das reuniões da comissão,
com direito a voz, mas não a voto, que é exclusivo dos titulares ou, na ausência desses, dos
respectivos suplentes.

PAPEL DA COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO
Como um dos alicerces do SPETR, a CME tem a responsabilidade de organizá-lo nos municípios.
Por isso, ao mesmo tempo em que participa do encaminhamento de programas em conjunto
com as demais esferas de governo, deve se articular na busca de alternativas e parceiros para
consolidar, em seu município, um SPETR que responda às suas necessidades. Assim, deve ser
ativa, propositiva e atenta, com o intuito de encontrar soluções para as novas ações.
A comissão deve acompanhar os programas dos demais níveis de governo e, não menos importante, é necessário que se articule com demais comissões e conselhos do município e com todos
os segmentos da sociedade, buscando sugestões, parcerias e recursos para novas ações.
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É importante também que a CME mantenha contato com a CEE-SP, pois, conforme o problema
que deseja solucionar, o encaminhamento pode envolver mais de um município. Por exemplo,
um curso de qualificação pode ser oferecido para um conjunto de municípios, dependendo da
amplitude da clientela ou da disponibilidade das instalações.
Podem ser parceiros da CME, além dos governos federal e estadual, as prefeituras, os gestores dos programas de transferências de renda, os secretários envolvidos com a questão da
empregabilidade, dos desenvolvimentos econômico e social no município, as associações de
classe, de profissionais e as lideranças de bairros, as instituições públicas, como universidades,
e outras secretarias de estado, as ONGs nacionais e internacionais.

DESAFIOS DA COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO
O modelo tripartite e paritário da estruturação da CME apresenta desafios que devem ser
assumidos pelos membros da comissão.
• Por ser um fórum ampliado e diversificado, naturalmente, o processo de discussão será mais
longo, pois variados serão os pontos de vista e os interesses em questão. Se, por um lado, é
uma característica enriquecedora, por outro, mais difícil será a busca de uma solução comum,
ou do consenso, que é o acerto favorável de todos em torno de uma análise ou proposta.
Há que se levar em conta que a participação de cada pessoa é diferenciada, pois algumas
se envolvem mais, outras têm mais facilidade para apresentar suas ideias e outras se destacam por sua característica de liderança. Portanto, é normal que essa aparente “desarmonia”,
às vezes surgida no processo de discussão, seja transformada em vantagem, por facilitar a
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apresentação de soluções criativas. O desafio será, então, conseguir aproveitar todas as potencialidades individuais.
• Quando se pensa no funcionamento da CME, é fundamental a relação com o Executivo local.
Mesmo considerando que a comissão deva ser estruturada de forma independente, não há
como desconhecer que, se o governo local estiver de acordo, as propostas da comissão para
o município terão mais chance de ser concretizadas. Nesse sentido, a comissão deve sempre
negociar suas propostas com o Executivo, uma instância parceira na viabilização das políticas
de emprego e não simples executor.
• A comissão deve articular-se com as secretarias do governo municipal e outras instâncias
do Poder local, como: conselho de saúde, de promoção social, equipe de desenvolvimento
econômico; e, se houver, com programas de transferência de renda, para integrar ações que,
indiretamente, também criem emprego ou melhorarem a qualidade das relações de trabalho e
estabelecer parcerias, as quais constituirão as bases para viabilizar suas propostas de geração
de emprego e renda.
Essa forma de encaminhar os problemas é, sem dúvida, a mais correta, pois, além de evitar
duplicidade de ações, propiciará a exploração de um aspecto muito importante das políticas
públicas, que é a intersetorialidade, ou seja, tratar as várias necessidades de uma comunidade,
de maneira integrada.
• Dada sua característica diversificada, a CME tem mais flexibilidade de ação do que as
organizações públicas tradicionais. Entretanto, esse aspecto pode trazer muitas indefinições,
quanto à sua forma de atuação, ao construir, elas mesmas, os procedimentos de trabalho e
estruturar-se para desenvolver suas ações.
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COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO
• Conhecer o mercado de trabalho local, inclusive as peculiaridades do município, suas tendências, alternativas e prioridades.
É importante que os membros da comissão busquem, com as instituições públicas e privadas,
dados das condições sociais, econômicas e culturais, para construir um diagnóstico do mercado
de trabalho local e, assim, o retrato do município.
• Orientar a concretização de políticas públicas locais advindas do SPETR.
• Conhecer, avaliar e propor a efetivação dos programas da Sert no município.
• Controlar as ações, entre elas, de fazer cumprir os critérios técnicos estabelecidos pelo MTE,
na locação de recursos do convênio Sine, e acompanhar a execução do plano de trabalho.

ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO
• Aprovar seu regimento interno, observando os critérios da Resolução Codefat 80, de 19
de abril de 1995, e as alterações posteriores, em especial, a Resolução 262, de 30 de março
de 2001.
• Cumprir e fazer cumprir o referido regimento interno. A elaboração e aprovação do regimento
interno têm como objetivo disciplinar seu funcionamento próprio.
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Importante: Alguns tópicos devem ficar muito claros, no regimento interno, para evitar conflitos posteriores. Entre os que devem estar previstos, destacam-se:
– quórum nas aberturas dos trabalhos e nas votações,
– periodicidade das reuniões,
– composição paritária,
– substituição do presidente,
– alternância da presidência (mandato de 12 meses),
– eleições,
– prazos e tramitações de propostas,
– regras para possíveis alterações no próprio regimento interno.
REGIMENTO INTERNO – Deve prever a dinâmica de funcionamento, periodicidade das reuniões,
atribuições e outros assuntos pertinentes.

• Criar o GAP, com composição tripartite e paritária, em igual número de representantes dos
trabalhadores, empregadores e do governo, o qual poderá, a seu critério, constituir subgrupos
técnicos, temporários ou permanentes, de acordo com as necessidades específicas.
A criação do GAP é uma iniciativa opcional da comissão. Trata-se de uma estrutura de apoio,
cuja função é subsidiar os trabalhos na busca de informações, no acompanhamento das ações
e na avaliação de projetos.
Caso a comissão decida não constituir um GAP, seus membros podem trabalhar em subgrupos, divididos por assunto.
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• Articular-se com instituições públicas e privadas, inclusive acadêmicas e de pesquisa, com o
intuito de obter subsídios para aperfeiçoar as ações da comissão, a atuação dos órgãos que integram
o SPETR, assim como as ações relativas aos Programas de Geração de Emprego e Renda.
• Unir-se a instituições e organizações envolvidas no Programa de Geração de Emprego e
Renda, visando à integração de suas ações.
• Juntar-se a entidades da rede de educação profissional, inclusive as escolas técnicas,
ONGs e todas as entidades representativas de empregados e empregadores, com o objetivo
de estabelecer parcerias que maximizem o investimento com recursos do FAT e do Estado,
em programas de qualificação social e profissional, intermediação de mão de obra, geração de
emprego e renda, e nas demais ações necessárias.
• Promover o intercâmbio de informações com outras CMEs e CEEs, objetivando integrar o
sistema, e também obter dados orientadores de suas ações.
• Propor, aos órgãos executores das ações do programa seguro-desemprego, com base em
relatórios técnicos, medidas efetivas, que reduzam os efeitos negativos dos ciclos econômicos
e do desemprego estrutural sobre o mercado de trabalho.
• Participar da elaboração do plano de trabalho do SPETR, no âmbito de sua competência
e, se necessário, propor medidas de aperfeiçoamento.
• Participar da elaboração do Plano de Trabalho municipal para a construção da Política de
Emprego, Trabalho e Renda local.

PASSOS PARA CONSTITUIR A COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO
1. A iniciativa de instituir a CME cabe, em princípio, ao prefeito ou ao secretário municipal
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responsável pela política de emprego, porém, nada impede que o estímulo para a sua constituição parta da Sert e da CEE, de entidades representativas dos trabalhadores, de empresários,
ou mesmo da Câmara dos Vereadores.
2. Sugerem-se reuniões conjuntas e/ou separadas, das três representações, para discussão e
encaminhamentos, garantindo o máximo de transparência, representatividade e legitimidade,
conforme determina o decreto que cria a comissão.
3. A CME deve ser instituída mediante decreto ou lei municipal, e o ato publicado em órgão
oficial, quando houver, ou em jornal de circulação no município (modelo no Anexo A).
4. O responsável pela comissão deve encaminhar ofício às entidades, solicitando a indicação,
por escrito, dos seus representantes legais (modelos nos Anexos B e C).
5. Deve-se elaborar e publicar edital em órgão de imprensa de circulação no município (modelo no Anexo D).
6. O prefeito nomeia os membros da comissão, por meio de portaria (modelo do Anexo E).
Antes de nomeá-los, deve consultar a CEE, por meio de sua secretaria executiva, para constatar
a exatidão do documento, evitando assim gastos desnecessários com a substituição.
7. A CME elabora e aprova o seu regimento interno, que deve ser publicado em órgão oficial
(modelo no Anexo F), mas antes deve ser submetido à aprovação da CEE.
8. A CME elabora a ata da reunião de posse de seus membros e a encaminha à CEE-SP
(modelo no Anexo G).
9. A homologação da CME é feita pela CEE. Os documentos (indicados a seguir) devem ser
encaminhados à sua secretaria executiva (Rua Boa Vista, 170, 2o andar, Centro, São Paulo/
SP, CEP 01014-000).
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– cópia do decreto de criação da CME,
– cópia da portaria que nomeia seus membros,
– cópia das indicações formais das entidades representadas,
– cópia do regimento interno,
– cópia da ata de posse dos membros da CME e eleição do presidente, e
– cadastro dos membros da CME.

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO
DE TRABALHO MUNICIPAL
OBJETIVO
O plano de trabalho estabelecerá as diretrizes, isto é, definirá o caminho que a CME vai trilhar
durante o ano.
Para elaborá-lo, a comissão precisa conhecer o seu município, o mercado de trabalho local
e os setores produtivos que nele atuam. Só se familiarizando com as reais necessidades do
mercado de trabalho municipal, pode-se decidir quais políticas implementar para diminuir o
desemprego, aproveitar as oportunidades disponíveis de emprego ou daquele setor da atividade
econômica; melhorar as condições de trabalho; criar mecanismos que gerem trabalho e renda;
qualificar e/ou requalificar a mão de obra, etc.
Mesmo que o plano de trabalho indique objetivos modestos, nada impede a CME de firmar
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parcerias com o governo local, com os setores produtivos, com as entidades da sociedade civil,
as universidades, entre outras instituições.
Todas as ações que possuam como finalidade a geração de emprego, trabalho e renda, a qualificação e/ou requalificação profissional, a melhoria de qualidade de vida dos trabalhadores em
geral, mesmo que não sejam de iniciativa da comissão, podem e devem ter a sua parceria.

RESPONSABILIDADE
O plano de trabalho será elaborado pelos membros de cada CME, que devem ocupar-se de
todas as etapas de sua formulação. Entretanto, a comissão pode e deve ampliar esse processo,
indo além dos segmentos que estão nela representados. O Poder Público e os demais setores
produtivos da sociedade devem participar, seja na análise da realidade local, auxiliando a
comissão a definir os cursos demandados à Sert, seja no acompanhamento de programas e
projetos em execução no município.
A participação é importante, pois, quanto mais os membros da comissão se aproximam de
outros interessados em questões próprias da sua esfera de atuação e se inteiram das políticas
propostas por outras comissões e/ou conselhos municipais (saúde, educação, assistência social,
meio ambiente, etc.), mais suas ações são integradas, formando redes com as demais políticas
públicas, aumentando a eficácia e garantindo a efetividade.
Contribuição importante na elaboração do plano de trabalho é dos gestores municipais do programa Bolsa-Família, ou de outros projetos de transferência de renda, pois, com o conhecimento
do universo e do perfil dos beneficiários, podem auxiliar na articulação de ações eficientes e
em demandas de cursos para um público definido.
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GLOSSÁRIO
Bancada de Trabalhadores – É a parte da CME, composta por membros indicados pelas
organizações dos trabalhadores (associações, sindicatos, federações, confederações). A atuação
nas comissões deve ser orientada pela defesa dos interesses dos representados.
Bancada do Poder Público ou do Governo – É a parte da CME composta por membros indicados pelas organizações públicas (Sert, prefeituras, Ministério do Trabalho e Emprego – MTE).
Sua atuação na comissão deve ser orientada pelo entendimento entre as bancadas.
Bancada dos Empresários ou Empregadores – É a parte da CME composta por membros
indicados pelas organizações dos empresários (associação comercial, sindicatos patronais,
federações, confederações). Sua atuação nas comissões deve ser orientada pela defesa dos
interesses dos empregadores.
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) – Conjunto de indicadores sobre
o mercado de trabalho, produzido pelo MTE e utilizado pelos agentes públicos para aferir se,
em dado momento, está havendo mais contratações (emprego) ou demissões (desemprego).
Agrega informações somente em relação ao mercado formal (com registro em carteira).
Comissão Estadual do Emprego (CEE) – Instância colegiada, composta de forma tripartite e
paritária (com igual número de trabalhadores, empresários e governo), cuja função é debater e formular propostas e ações que melhorem as condições de empregabilidade em nível estadual.
Comissão Municipal de Emprego (CME) – Instância colegiada, composta de forma tripartite e
paritária (com igual número de trabalhadores, empresários e governo), cuja função é debater e
formular propostas e ações que melhorem as condições de empregabilidade dos trabalhadores
do município.
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Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) – Órgão colegiado, de
caráter tripartite e paritário, composto por representantes dos trabalhadores, dos empregadores
e do governo, que atuam como gestores do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
Demanda por Qualificação e/ou Requalificação Profissional – É a quantidade estimada de
trabalhadores que precisam de qualificação e/ou requalificação num determinado município,
região ou estado. A qualificação é o processo de formação de um trabalhador que ainda não
possui nenhuma habilidade profissional. A requalificação, por sua vez, ocorre quando o trabalhador deseja mudar de profissão, por várias razões (desemprego, término das ocupações que
exigem suas habilidades, busca de melhores salários, etc.).
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) – É o fundo especial contábil, de natureza financeira, vinculado ao MTE, com o objetivo de custear o programa seguro-desemprego, o abono
salarial, e financiar programas de desenvolvimento econômico. Os recursos do FAT advêm,
principalmente, do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Pelo menos 40% da arrecadação é repassada ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para aplicação em programas de
desenvolvimento econômico. A sua gestão é feita pelo Codefat.
Grupo de Apoio Permanente (GAP) – Criado pela comissão, trata-se do braço técnico da CME,
estruturado para fins específicos (efetuar estudos sobre assuntos específicos, por exemplo).
Pode consultar pessoas de fora da CME (técnicos, estudantes, professores) na execução dos
seus trabalhos.
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Órgão do governo federal, responsável pela condução das políticas públicas de fomento ao emprego, trabalho e renda. É com o MTE que a
Sert e a CEE interagem institucionalmente.

31

C omi ssã o Mu n icipa l d e E mp r e go – Pol í ti c as P ú b l i c as , O ri e n t a ç õ e s G e ra i s e Le g i s l a ç ã o

Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) – Espaço físico operacionalizado pela Sert, em
parceria com a prefeitura. Disponibiliza aos trabalhadores diversos serviços (intermediação de
mão de obra, entrada no seguro-desemprego, cursos profissionalizantes, entre outros).
Programas de Transferência de Renda – Ações ou políticas públicas que consistem no pagamento de benefícios em dinheiro para certos segmentos da população, mediante o atendimento
de critérios preestabelecidos. Em geral, os programas são transitórios.
Relação Anual de Informações Sociais (Rais) – Importante instrumento de coleta de dados,
instituído pelo Decreto 76.900, de 23 de dezembro de 1975, com o objetivo de suprir as
necessidades de controle da atividade trabalhista no País, o provimento de dados para a elaboração de estatísticas do trabalho e a disponibilização de informações do mercado de trabalho
às entidades governamentais.
Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (Sert) – Órgão do governo do estado de São
Paulo, responsável pela condução das políticas públicas de fomento ao emprego, trabalho e
renda. É com a Sert que a CEE e a CME interagem institucionalmente.
Sistema Nacional de Emprego (Sine) – Instituído pelo Decreto Federal 76.403, de 8 de
outubro de 1975 – O princípio do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda (SPETR)
brasileiro reside na criação do Sine. Em 1990, a Lei 8.019 regulamenta a criação do FAT e do
seguro-desemprego, conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988. Daí em diante,
as diretrizes do Sine passam a ser definidas pelo MTE e pelo Codefat. O Sine constitui-se,
portanto, numa rede de atendimento em que as ações do programa seguro-desemprego são
executadas de forma integrada, com exceção dos pagamentos de benefícios, que são efetuados
pela Caixa Econômica Federal.
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Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda (SPETR) – Movimento da sociedade civil
e do governo federal, que busca formular e construir ações destinadas a garantir o mínimo de
segurança aos trabalhadores, em especial nos momentos de desemprego.
Tripartite e Paritária – Formato da CME, composta por três bancadas (trabalhadores, Poder
Público/governo, e empregadores), por isso, tripartite; e paritária, isto é, com igual número de
representantes em cada uma das bancadas.

33

C omi ssã o Mu n icipa l d e E mp r e go – Pol í ti c as P ú b l i c as , O ri e n t a ç õ e s G e ra i s e Le g i s l a ç ã o

ANEXOS – MODELOS DE DOCUMENTAÇÃO
Anexo A – Modelo de Decreto que Institui a Comissão
Municipal de Emprego

DECRETO No ...,de...,de...

Institui a Comissão Municipal de Emprego no âmbito do
Sistema Público de Emprego e dá providências correlatas.

..., prefeito do Município de ..., no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe
é conferida pelo artigo ... (Lei municipal), tendo em vista a Resolução 80, de 19 de abril de
1995, do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), do Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE), e o Decreto Estadual 40.322, de 15 de setembro de 1995,
DECRETA:
Art. 1o Fica instituída a Comissão Municipal de Emprego, com a finalidade de consubstanciar
a participação da sociedade organizada na administração de um Sistema Público de Emprego,
no Município de ... .
Parágrafo único – A Comissão Municipal de Emprego, órgão colegiado, de caráter permanente
e deliberativo, está vinculada à Comissão Estadual de Emprego, instituída pelo Decreto 40.322,
de 15 de setembro de 1995, e suas alterações subsequentes.
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Art. 2o Compete à comissão:
I – Aprovar seu regimento interno, observados os critérios da Resolução Codefat 80, de 19
de abril de 1995;
II – Articular-se com instituições e organizações envolvidas nos Programas de Geração de
Emprego e Renda, visando à integração de suas ações;
III – Promover o intercâmbio de informações com outras Comissões Municipais de Emprego,
objetivando não apenas a integração do sistema, mas também a obtenção de dados orientadores de suas ações;
IV – Criar Grupo de Apoio Permanente (GAP), com composição tripartite e paritária em igual
número de representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo, o qual poderá,
a seu critério, constituir subgrupos temáticos, temporários ou permanentes, de acordo com as
necessidades específicas;
V – Subsidiar, quando solicitadas, as deliberações do Codefat e da Comissão Estadual de
Emprego;
VI – Acompanhar, de forma contínua, os projetos em andamento, nas respectivas áreas de
atuação;
VII – Articular-se com entidades de formação profissional, em geral, inclusive as escolas
técnicas, sindicatos de pequenas e microempresas e demais entidades representativas de
empregados e empregadores, na busca de parceria na qualificação e assistência técnica aos
beneficiários de financiamento com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e nas
demais ações que se fizerem necessárias;
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VIII – Indicar as áreas e setores prioritários para alocação de recursos no âmbito dos Programas
de Geração de Emprego e Renda.
§ 1o O número de integrantes do GAP, a que se refere o inciso IV, em nenhuma hipótese poderá
ser superior à quantidade de representantes na Comissão Municipal de Emprego.
Art. 3o A Comissão Municipal de Emprego será constituída de forma tripartite, paritária e
deliberativa, contando com a representação, em igual número, do governo, de trabalhadores
e de empregadores, composta de seis a 18 membros, com titulares e suplentes, mediante os
seguintes órgãos e entidades:
I – Representantes do governo (exemplos)
a) Secretaria Municipal do Emprego e Relações do Trabalho
Titular ...
Suplente ...
RG ...
E-mail ...
Telefone ...
b) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Titular ...
Suplente ...
RG ...
E-mail ...
Telefone ...
II – Representantes dos trabalhadores (exemplos)
a) Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB)
Titular ...
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Suplente ...
RG ...
E-mail ...
Telefone ...
b) Força Sindical
Titular ...
Suplente ...
RG ...
E-mail ...
Telefone ...
III – Representantes dos empregadores (exemplos)
a) Federação das Indústrias ...
Titular ...
Suplente ...
RG ...
E-mail ...
Telefone ...
b) Federação da Agricultura ...
Titular ...
Suplente ...
RG ...
E-mail ...
Telefone ...
§ 1o Cada um dos órgãos e entidades referidos, neste artigo, indicará um representante e
seu suplente.
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§ 2o Em caso de dificuldade, ou necessidade de esclarecimentos, consultar a secretaria executiva da Comissão Estadual de Emprego, acerca das instituições representativas.
§ 3o Nos termos dispostos no caput deste artigo, a composição da Comissão Municipal de
Emprego será formalizada por ato do governo municipal, que enviará à Comissão Estadual de
Emprego cópia do ato de sua instituição e do regimento interno, publicado no Diário Oficial,
ou outro órgão de imprensa.
§ 4o O mandato de cada representante é de três anos, permitida a recondução.
§ 5o As instituições, inclusive as financeiras, que interagirem com a comissão, poderão participar das reuniões, quando convidadas, sendo-lhes facultado manifestar-se sobre assuntos
abordados sem, entretanto, direito a voto.
Art. 4o A Comissão Municipal de Emprego será constituída dos seguintes órgãos:
I – Colegiado;
II – Presidência;
III – Secretaria executiva.
Art. 5o A presidência da comissão será em sistema de rodízio, entre as bancadas do governo,
dos trabalhadores e dos empregadores, tendo o mandato do presidente a duração de 12 meses
e vedada a recondução para período consecutivo.
Parágrafo único – A eleição do presidente ocorrerá por maioria simples de votos dos integrantes da comissão.
Art. 6o A secretaria executiva da comissão será exercida por representantes do órgão responsável pela operacionalização das atividades inerentes ao Sistema Nacional de Emprego, na
localidade, a ela cabendo as realizações das tarefas técnicas e administrativas.
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Parágrafo único – O secretário executivo terá direito a voz, mas não a voto.
Art. 7o Pelas atividades regulares exercidas na comissão, os seus membros, titulares ou suplentes, não receberão qualquer tipo de pagamento, remuneração, vantagens ou benefícios.
Art. 8o As reuniões ordinárias da comissão serão realizadas, no mínimo, uma vez a cada
trimestre, em dia e hora marcados com antecedência mínima de sete dias, sendo precedida
da convocação de todos os seus membros.
Art. 9o As reuniões extraordinárias poderão ocorrer a qualquer tempo, por convocação do
presidente da comissão, ou de um terço de seus membros, com 15 dias de antecedência.
Art. 10 As deliberações da comissão deverão ser tomadas por maioria simples de voto, com
quórum mínimo de metade mais um de seus membros, cabendo ao presidente o voto de
qualidade.
Parágrafo único – As decisões normativas terão forma da deliberação, numeradas de forma
sequencial e publicadas em órgão de imprensa de circulação no município.
Art. 11 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

(Município), ... de ... de ...
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Anexo B – Modelo de Ofício para Solicitar Indicação de
Representantes
(Município), ... de ... de ...

Ofício no .../...

Senhor Presidente,
Tendo sido editado o Decreto no ... de ... de..., que institui a Comissão Municipal de Emprego,
no âmbito do Sistema Público de Emprego, gostaríamos de referendar os representantes de
órgãos e entidades que constituirão a comissão.
Para isso, convidamos esta entidade para participar da Comissão Municipal de Emprego e
solicitamos a gentileza de indicar os representantes, titular e suplente.
Na oportunidade, apresentamos protestos de consideração.

Prefeito do Município de ...
Ilustríssimo Senhor Presidente
... (nome do presidente)
... (nome do órgão ou entidade)
... (avenida ou rua)
... (bairro)
... (cidade)
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Anexo C – Modelo de Documento de Indicação de
Representantes das Entidades
(Município), ... de ... de ...

SINDICATO DOS ... (nome do órgão ou entidade).

Senhor prefeito,
Agradecemos o convite e aproveitamos a oportunidade para indicar os representantes desse
sindicato para participar da Comissão Municipal de Emprego deste município:
Membro titular
Senhor ...
RG ...
Endereço Comercial ...
Telefone Celular ...
Telefone Fixo ...
E-mail ...
Membro suplente
Senhor ...
RG ...
Endereço Comercial ...
Telefone Celular ...
Telefone Fixo ...
E-mail ...
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Atenciosamente,
Presidente do ...
Ilustríssimo Senhor Prefeito
... (nome do prefeito )
Prefeito do Município de ... (nome do município)
... (avenida ou rua da prefeitura)
... (bairro da prefeitura )

Anexo D – Modelo de Edital de Inscrição para Constituir a
Comissão Municipal de Emprego
EDITAL DE INSCRIÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DA
COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO

Da escolha de entidades representantes dos empregados e
empregadores na Comissão Municipal de Emprego do Município de...

O prefeito do Município de..., no uso de suas atribuições legais, torna público o que segue:
Art. 1o Ficam abertas as inscrições para as entidades sindicais representativas dos empregados
e empregadores com representatividade no município, de acordo com as Resoluções do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e da Comissão Estadual de Emprego
(CEE), inscreverem-se para participarem da Comissão Municipal de Emprego de ... .
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Art. 2o As inscrições deverão ser feitas no período de ... /... /... a ... /... /..., das ...
às ... horas, no ... (local), situado na... . (endereço).
Art. 3o As inscrições deverão ser feitas por entidades legalmente constituídas e com atividade
regular, no âmbito do município, com a apresentação de documentação comprobatória de sua
regularidade (CNPJ, Carta Sindical, etc.).
Art. 4o A escolha dos representantes dos empregados e empregadores será feita por suas
respectivas bancadas, obedecidos os critérios de representatividade e legalidade, por voto
simples e direto, e com ratificação posterior pela CEE.
Art. 5o Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela secretaria executiva da Comissão
Municipal de Emprego, referendados, se necessário, pela CEE.
Data ... /... /...
Prefeito

Anexo E – Modelo de Portaria para Constituir a Comissão
Municipal de Emprego

PORTARIA No ... DE ... DE ...
O prefeito do Município de ..., estado de São Paulo, no uso de suas atribuições resolve:
Art. 1o Constituir a Comissão Municipal de Emprego de ... (município).
1. Representantes do Poder Público (exemplos)
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a) Secretaria Municipal do Emprego e Relações do Trabalho
Membro titular ...
RG ...
Membro suplente ...
RG ...
b) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Membro titular ...
RG ...
Membro suplente ...
RG ...
2. Representantes dos trabalhadores (exemplos)
a) Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB)
Membro titular ...
RG ...
Membro suplente ...
RG ...
b) Força Sindical ...
Membro titular ...
RG ...
Membro suplente ...
RG ...
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3. Representantes dos empregadores (exemplos)
a) Federação da Agricultura ...
Membro titular ...
RG ...
Membro suplente ...
RG ...
b) Associação Comercial
Membro titular ...
RG ...
Membro suplente ...
RG ...
Art. 2o Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
contrárias.
(Município), ... de ... de ...
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Anexo F – Modelo de Regimento Interno da Comissão
Municipal de Emprego

REGIMENTO INTERNO

Capítulo I – Da composição e das competências
Art. 1o A Comissão Municipal de Emprego, criada pelo Decreto ..., de (dia) de (mês) de (ano),
é um órgão colegiado, de caráter permanente e deliberativo, constituído por representantes dos
governos, dos trabalhadores e dos empregadores, de forma tripartite, paritária e deliberativa e
tem como finalidade consubstanciar a participação da sociedade organizada, na administração
de um Sistema Público de Emprego no Município de ... .
Art. 2o A Comissão Municipal de Emprego, composta de... representantes, sendo ... do governo,... dos trabalhadores, e ... dos empregadores, mediante indicação dos seguintes órgãos
e entidades:
I – Poder Público;
II – Trabalhadores;
III – Empregadores.
§ 1o Cada um dos órgãos e entidades referidos, neste artigo, deverá indicar um representante
e seu respectivo suplente.
§ 2o Nos termos do disposto no caput deste artigo, a composição da comissão será formalizada por ato do prefeito.
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§ 3o O mandato dos membros da Comissão Municipal de Emprego será de três anos, permitida a recondução.
Art. 3o A Comissão Municipal de Emprego é constituída dos seguintes órgãos:
I – Colegiado;
II – Presidência;
III – Secretaria executiva.
Parágrafo único – A secretaria executiva da comissão será exercida pelo órgão responsável
pelo Sistema Público de Emprego da localidade, a ela cabendo a realização das tarefas técnicas
e administrativas, tendo o secretário executivo direito a voz, mas não a voto.
Art. 4o A presidência da comissão será exercida em sistema de rodízio entre as bancadas representativas do governo, dos trabalhadores e dos empregadores, e terá duração de 12 meses.
§ 1o A eleição do presidente da comissão ocorrerá por maioria simples de votos de seus
integrantes.
§ 2o O mandato do presidente durará 12 meses, sendo vedada a recondução para período
consecutivo.
§ 3o No caso de vacância da presidência, será eleito um novo presidente entre os membros
representativos da mesma bancada, de conformidade com o caput deste artigo.
§ 4o Em caso de ausência ou impedimento eventual, o presidente da comissão será substituído
automaticamente pelo vice-presidente. Toda comissão deve definir o vice-presidente.
Art. 5o Pela atividade regular exercida na comissão, seus membros, titulares ou suplentes,
não receberão qualquer tipo de pagamento, remuneração, vantagens ou benefícios, cabendo
a cada instituição representada arcar com as despesas de seus representantes.
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Art. 6o Compete à Comissão Municipal de Emprego:
I – Aprovar seu regimento interno, observados os critérios da Resolução 80, do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat), de 19 de abril de 1995;
II – Articular-se com instituições e organizações envolvidas nos Programas de Geração de
Emprego e Renda, visando à integração de suas ações;
III – Promover o intercâmbio de informações com outras Comissões Municipais de Emprego,
objetivando não apenas a integração do sistema, mas também a obtenção de dados orientadores de suas ações;
IV – Criar Grupo de Apoio Permanente (GAP), com composição tripartite e paritária, em igual
número de representantes dos trabalhadores, dos empregadores e do governo, o qual poderá,
a seu critério, constituir subgrupos temáticos, temporários ou permanentes, de acordo com as
necessidades específicas;
V – Subsidiar, quando solicitadas, as deliberações do Codefat e da Comissão Estadual de
Emprego;
VI – Acompanhar, de forma contínua, os projetos em andamento nas respectivas áreas de
atuação;
VII – Articular-se com entidades de formação profissional em geral, inclusive as escolas técnicas,
sindicatos de pequenas e microempresas e demais entidades representativas de empregados e
empregadores, na busca de parceria na qualificação e assistência técnica aos beneficiários de
financiamento com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e nas demais ações
que se fizerem necessárias;
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VIII – Indicar as áreas e setores prioritários para alocação de recursos, no âmbito dos Programas de Geração de Emprego e Renda.
IX – Cumprir e fazer cumprir este regimento.
§ 1o O número de integrantes do GAP, a que se refere o inciso IV, em nenhuma hipótese poderá
ser superior à quantidade de representantes na Comissão Municipal de Emprego.
Art. 7o Compete ao presidente da comissão:
I – Presidir as reuniões, coordenar os debates, tomar os votos e votar;
II – Emitir votos de qualidade nos casos de empate;
III – Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias;
IV – Solicitar estudos ou pareceres sobre matérias de interesse da comissão, bem como constituir grupos de apoio técnico para tratar de assuntos específicos, quando julgar oportuno;
V – Conceder vista de matérias a serem votadas aos membros da comissão, quando solicitada;
VI – Decidir ad referendum da comissão, quando se tratar de matéria inadiável e não houver
tempo hábil para a realização da reunião, devendo dar imediato conhecimento da decisão aos
membros da comissão;
VII – Submeter à homologação da comissão, na primeira reunião subsequente, as decisões
adotadas ad referendum;
VIII – Expedir todos os atos necessários ao desempenho de suas atribuições, em nome da
comissão;
IX – Convidar, a seu critério, ou por solicitação dos membros da comissão, profissionais para
participarem e oferecerem sugestões às reuniões, sem direito a voto;
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X – Cumprir e fazer cumprir este regimento.
Art. 8o Compete aos membros da Comissão Municipal de Emprego:
I – Zelar pelo fiel cumprimento e observância do Decreto ..., de (dia) de (mês) de (ano), que
instituiu a comissão;
II – Participar das reuniões, debatendo e votando as matérias em exame;
III – Encaminhar à secretaria executiva quaisquer matérias que tenham interesse em submeter
à comissão;
IV – Requisitar à secretaria executiva, à presidência da comissão e aos demais membros
informações que julgarem relevantes para o desempenho de suas atribuições;
V – Propor ao presidente a realização de estudos e elaboração de pareceres sobre matérias
de interesse da comissão, bem como a criação de grupos de apoio para tratar de assuntos
específicos, quando julgarem oportuno;
VI – Cumprir e fazerem cumprir este regimento.
Capítulo II – Das reuniões e deliberações
Art. 9o A Comissão Municipal de Emprego reunir-se-á:
I – ordinariamente, no mínimo uma vez a cada mês, por convocação de seu presidente e no
máximo a cada três meses;
II – extraordinariamente, a qualquer tempo, por convocação de seu presidente ou de um terço
de seus membros;
Art. 10 As reuniões ordinárias da comissão serão realizadas em dia, hora e local, marcados com
antecedência mínima de sete dias, sendo precedida da convocação de todos os seus membros.
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Parágrafo único – Caso a reunião ordinária não seja convocada pelo presidente da comissão,
qualquer membro poderá fazê-lo, desde que transcorridos 15 dias do prazo previsto no artigo
9o, inciso I.
Art. 11 Para convocação de reuniões extraordinárias, é imprescindível a apresentação de
comunicado ao secretário executivo da comissão, acompanhado de justificativa.
Parágrafo único – O secretário executivo tomará as providências necessárias para convocação
de reuniões extraordinárias, as quais serão realizadas no prazo máximo de 15 dias úteis a partir
do ato de convocação.
Art. 12 Os membros da comissão deverão receber, com antecedência mínima de cinco dias
úteis da reunião ordinária, a ata da reunião anterior, a pauta da reunião e, em avulso, as matérias consideradas objeto de pauta.
Art. 13 As reuniões ordinárias da comissão serão iniciadas com a presença de, pelo menos,
metade mais um de seus membros.
Art. 14 Qualquer membro da comissão poderá apresentar pedido de vista de matéria constante da pauta, sendo que o assunto deverá retornar à pauta na reunião seguinte, quando será
necessariamente votado.
Art. 15 As deliberações da comissão deverão ser tomadas por maioria simples dos votos, em quórum mínimo de metade mais um de seus membros, cabendo ao presidente voto de qualidade.
Art. 16 É facultado a qualquer representante das bancadas com assento na comissão apresentar matéria para pauta, inclusive propostas para discussão e deliberação.
§ 1o As propostas, para que constem da pauta, deverão ser dirigidas à secretaria executiva
da comissão, dez dias úteis antes da reunião ordinária.
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§ 2o Excepcionalmente, o presidente da comissão poderá permitir a inclusão de assuntos
extrapauta, considerando sua relevância e sua urgência.
Art. 17 As decisões normativas da comissão terão a forma de resolução, sendo dada a conhecimento público.
§ 1o É obrigatória a elaboração de atas das reuniões, devendo ser essas arquivadas na secretaria executiva, para efeito de consulta e cópias encaminhadas à Comissão Estadual de
Emprego (CEE).
§ 2o A comissão expedirá, quando necessário, instruções normativas próprias, regulamentando
a aplicação das resoluções apresentadas.
Art. 18 As instituições, inclusive as financeiras, que interagirem com a comissão, poderão
participar das reuniões, sendo-lhes facultado manifestar-se sobre os assuntos abordados, sem,
entretanto, direito a voto.
Capítulo III – Da secretaria executiva
Seção I – Da incumbência
Art. 19 A secretaria executiva, unidade integrante da estrutura organizacional da Comissão
Municipal de Emprego, é responsável pela sistematização das informações que permitam à
comissão estabelecer normas, diretrizes e programas de trabalho, segundo os critérios definidos
no Decreto..., de (dia) de (mês) de (ano).
Art. 20 Incumbe à secretaria executiva:
I – Preparar pauta, secretariar, agendar as reuniões da comissão e encaminhar a seus membros os documentos necessários;
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II – Expedir ato de convocação para reunião extraordinária por determinação do presidente
da comissão ou por solicitação de um terço dos membros;
III – Encaminhar às entidades representadas na comissão cópias das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias, como também à CEE;
IV – Dar publicidade, no município, de todas as decisões emanadas da comissão;
V – Sugerir ao presidente da comissão a participação de técnicos nas reuniões do Grupo
de Apoio;
VI – Encaminhar à CEE, cópias das atas de reunião e das resoluções aprovadas pela comissão
e manter atualizado o cadastro dos membros da Comissão Municipal de Emprego;
VII – Executar outras atividades que lhe sejam atribuídas pela comissão.
Seção II – Das competências
Art. 21 Compete ao secretário executivo:
I – Coordenar, supervisionar e controlar as atividades pertinentes à secretaria executiva;
II – Secretariar as reuniões plenárias da Comissão Municipal de Emprego lavrando e assinando
as respectivas atas;
III – Elaborar minutas das resoluções referentes aos assuntos relatados em plenário da Comissão Municipal de Emprego;
IV – Cumprir e fazer cumprir as instruções do presidente da comissão;
V – Assessorar o presidente da comissão nos assuntos pertinentes à sua competência;
VI – Promover a cooperação entre a secretaria executiva da comissão e as assessorias técnicas
dos membros da comissão.
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Seção III – Do Grupo de Apoio Permanente (GAP)
Art. 22 A Comissão Municipal de Emprego disporá de um GAP, com o objetivo de acompanhar a execução técnico-financeira e de assessorar os membros da comissão nos assuntos de
sua competência.
§ 1o O GAP será coordenado pelo secretário executivo da comissão, ou por outro membro,
quando por ele delegado, com a participação de técnicos indicados pelas entidades com assento
na comissão, um titular e um suplente, designados pelo presidente.
§ 2o O GAP reunir-se-á, sempre que necessário, mediante convocação do secretário executivo
da comissão ou da maioria de seus membros, e suas deliberações, por maioria simples, serão
registradas em ata e enviadas à Comissão Municipal de Emprego.
Art. 23 Ao GAP compete:
I – Analisar os relatórios gerenciais apresentados pela comissão;
II – Estudar e propor o aperfeiçoamento da legislação sobre Políticas de Emprego, Programas
de Apoio à Geração de Emprego e Renda e Formação Profissional;
III – Analisar e emitir parecer sobre acordos, convênios, contratos de prestação de serviços e
outros, cujo objeto se referir à execução das atividades do Sistema Público de Emprego;
IV – Deliberar sobre outros assuntos de sua competência, quando solicitado pelo presidente
da comissão ou pela secretaria executiva.
Seção IV – Disposições gerais
Art. 24 As deliberações da Comissão Municipal de Emprego, com relação às alterações
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deste regimento interno, deverão contar com a aprovação de, no mínimo, dois terços de
seus representantes.
Art. 25 A secretaria executiva deverá encaminhar à Comissão Estadual de Emprego de São
Paulo (CEE-SP) uma cópia da constituição oficial da Comissão Municipal de Emprego e do
regimento interno para aprovação e o cadastro de todos os seus componentes.
Art. 26 O apoio e o suporte administrativo necessário para a organização da estrutura e do
funcionamento da comissão ficarão a cargo da prefeitura, por intermédio do órgão responsável
pelo Sistema Público de Emprego do Município.
Art. 27 Os casos omissos e as dúvidas existentes quanto à aplicação deste regimento interno
serão dirimidos pelo plenário da comissão e deverão ser encaminhados para a CEE-SP para
ratificação.
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Anexo G – Modelo da Ata de Posse do Presidente da
Comissão Municipal

SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO
COMISSÃO ESTADUAL DE EMPREGO
SECRETARIA EXECUTIVA

ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA
Data e Horário: ... /... /2010, às ... horas
Local: ...
Rua ..., no ..., ... andar, ... (bairro)
Presentes: (presidente)... (secretário executivo)...
Convidados ...
Justificados ...
Aos dezesseis de maio do ano de dois mil e dez, na Rua..., no ..., ... andar, ... (bairro), São
Paulo - Capital, foi aberta a 1a reunião ordinária da Comissão Municipal do Emprego de ... .
Confirmado o quórum, o presidente, ..., abriu os trabalhos cumprimentando a todos e passou
a palavra para o secretário executivo, ..., que apresentou o primeiro item da pauta: Palestra
sobre ..., sendo palestrante a técnica da ... .
A palestrante iniciou ...
O Conselheiro ... elogiou o trabalho da ..., a brilhante iniciativa e os resultados do programa..
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Passou-se ao segundo item da pauta: Correspondências Recebidas: o secretário ... fez a leitura
das correspondências, e-mails ... sobre convite para reunião do ...; ofício .../2012, encaminhado
à Comissão Municipal de Emprego de ..., sobre os cursos de Qualificação e Requalificação
Profissional; ofício.../2012 do Banco do Povo Paulista, solicitando a indicação de representantes
do Comissão de Crédito; etc.
Passou-se ao terceiro item da pauta: Fala Livre: o conselheiro elogiou a organização estrutural da
comissão do Município de... . O conselheiro explana sobre o projeto realizado ... . O conselheiro
... explana sobre sua presença na reunião da Comissão Estadual de Emprego em São Paulo.
Nada mais havendo a tratar, o presidente, ..., agradeceu a presença de todos e, principalmente,
o conselheiro pela cessão do local, bem como pela acolhida da Comissão Municipal, dando
por encerrada a reunião ordinária.
Presidente
Secretário executivo
E-mail: ...
Telefone: ...

57

C omi ssã o Mu n icipa l d e E mp r e go – Pol í ti c as P ú b l i c as , O ri e n t a ç õ e s G e ra i s e Le g i s l a ç ã o

Anexo H – Modelo do Plano de Trabalho

PLANO DE TRABALHO DA CME DO MUNICÍPIO DE

1 Identificação e endereço dos membros
Nome do presidente
Bancada
Telefone para contato
E-mail
Nome do secretário
Bancada
Telefone para contato
E-mail

2 Nomes dos membros das bancadas
Nome
Bancada
Telefone para contato
E-mail
Nome
Bancada
Telefone para contato
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E-mail
Nome
Bancada
Telefone para contato
E-mail
Nome
Bancada
Telefone para contato
E-mail

3 Demanda dos cursos de qualificação e/ou requalificação
3.1 Nome dos cursos, justificativas e número de vagas
Nome do curso

Justificativa

Número de vagas

12345678910-
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4 Outras atividades desenvolvidas pela comissão

5 Parecer/comentário da CEE-SP

São Paulo,

/

/

.

Assinatura
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ANEXO I - PROGRAMAS DA SERT
BANCO DO POVO PAULISTA – Desenvolvido pelo governo do estado de São Paulo, por meio
da Sert, em parceria com prefeituras, o programa de microcrédito produtivo visa promover a
geração de emprego e renda.
OBJETIVO – Oferecer financiamentos para empreendedores de micro e pequenos negócios,
para capital de giro e investimento fixo, como forma de viabilizar o desenvolvimento socioeconômico local e geração de renda.
COMO FUNCIONA – A implementação do programa é feita por meio de parcerias com os
municípios, em que o Estado participa com 90% dos recursos financeiros para a constituição
do fundo de investimento de cada município, seleciona e treina os agentes de crédito, gerencia
e supervisiona as atividades operacionais. É de responsabilidade dos municípios parceiros
disponibilizarem o espaço físico, infraestrutura, recursos humanos, fazer a manutenção da
unidade local, além da participação financeira de 10% do Fundo Municipal.
COMO OBTER O FINANCIAMNETO – O primeiro passo é verificar se o município é contemplado
com o Banco do Povo Paulista e se o interessado atende aos requisitos exigidos pelo programa. Para mais informações, consulte o site <www.bancodopovo.sp.gov.br> ou compareça à
unidade do Banco do Povo Paulista em seu município.

OBSERVATÓRIO DO EMPREGO E DO TRABALHO DO ESTADO DE SÃO PAULO – Em 1996,
foi criado o programa Aprendendo a Aprender, com o objetivo de desenvolver nova proposta
de metodologia para a qualificação profissional. O Observatório do Emprego e do Trabalho é
um dos três projetos do programa.
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Trata-se de um espaço de investigação do presente e da elaboração de perspectivas futuras,
sobre questões do universo do trabalho: emprego, mercado de trabalho, mudanças da natureza
e dos processos de trabalho, novas formas de ocupação, profissões, formação e desenvolvimento profissional. É instrumento estratégico para dar suporte a ações e políticas dos diferentes
atores sociais.
OBJETIVO – Reunir e disponibilizar, ao público em geral, informações, análises e propostas
relacionadas que possam ajudar as instituições governamentais e não governamentais, públicas
e privadas, no desenvolvimento de políticas e ações relacionadas às questões do trabalho.
BENEFICIÁRIOS – Pessoas ou entidades que procuram obter informações sobre o mundo
do trabalho.

TIME DO EMPREGO – O Programa Time do Emprego tem como objetivo orientar e preparar o
trabalhador na busca de um emprego compatível com seus interesses, habilidades e qualificação
profissional. O Time do Emprego já beneficiou mais de 15 mil pessoas, em 2011.
Foi criado em abril de 2001 e é baseado em um programa canadense, que utiliza a metodologia Canadian Steel Trade and Employment Congress (CSTEC), que a Sert adaptou do
projeto de Cooperação Técnica entre Brasil e Canadá de Transferência de Tecnologia para Desenvolvimento de Recursos Humanos no Estado de São Paulo, realizado, entre 1998 e 2002,
pela Agência Canadense de Desenvolvimento Internacional (ACDI) e da Agência Brasileira de
Cooperação (ABC).
Os participantes formam um “time”, um grupo, para troca de experiências e a procura conjunta
por emprego ou ocupação. Durante esses encontros, para que tenham sucesso na busca por
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uma colocação no mercado de trabalho, recebem orientações sobre elaboração de currículo
e preparação para entrevistas de emprego, bem como técnicas para procurar emprego, estabelecer metas de trabalho e de vida, além de serem incentivados a conhecerem a si mesmos,
suas habilidades e competências.
COMO PARTICIPAR – Os conteúdos do Time do Emprego são desenvolvidos durante 12
encontros, período de três horas, com grupos de 20 a 25 pessoas.
O QUE ACONTECE NOS ENCONTROS
• Cada indivíduo consegue conhecer a si mesmo com o auxílio dos outros, reconhecendo e
redescobrindo suas habilidades, interesses e valores;
• As experiências de procura de emprego são compartilhadas entre o grupo;
• Os participantes tornam-se amigos e a troca de informações entre eles é significativa
para todos;
• Os jogos, vídeos e as atividades desenvolvidas nos encontros têm como objetivo dar apoio
e fortalecer para a busca de um trabalho;
• Os participantes são orientados na elaboração de um currículo mais atraente e na preparação para entrevistas;
• Os trabalhadores são incentivados a contar com o apoio da família e dos amigos;
• Os participantes aprendem técnicas para conhecer o mercado de trabalho como um todo,
fazer planejamento financeiro e estabelecer metas de trabalho e de vida.
PÚBLICO-ALVO – Trabalhador desempregado, maior de 16 anos, ou jovens em busca do
primeiro emprego, acima de 16 anos.
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COMO PARTICIPAR – Inscrever-se em um dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs),
ou pelos telefones: 11 3241-7242 e 3241-7255 (para times de Campinas).
E-mail: timedoemprego@emprego.sp.gov.br

SUPERINTENDÊNCIA DO TRABALHO ARTESANAL NAS COMUNIDADES (Sutaco)
Tem como objetivos promover, desenvolver, divulgar e comercializar o artesanato produzido
no estado de São Paulo, valorizando o artesão.
Atento à necessidade de preservar o artesanato nacional, e por considerá-lo uma atividade
econômica lucrativa para o Brasil, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
criou o Programa do Artesanato Brasileiro (PAB). Coordenado pela Sutaco, no território paulista,
tem como principal objetivo valorizar o artesanato e implementar ações de desenvolvimento
sustentável para o setor.
A Sutaco, após avaliar, classificar e quantificar o artesanato, emite Carteira de Identificação de
Artesão, credenciando-o como profissional. O cadastramento permite a utilização de serviços de
emissão de nota fiscal, cursos de qualificação e requalificação profissional, divulgação, apoio à
comercialização, exportação, consulta a biblioteca especializada, acesso ao microcrédito, com
financiamento do Banco do Povo Paulista, com juros de 0,7% ao mês, e orientações técnicas
e jurídicas.
A exposição e venda do produto artesanal em pontos de venda e em eventos nacionais e
internacionais, dos quais a Sutaco participa, além de proporcionar renda aos artesãos credenciados, desperta a consciência para que se produza artesanato com melhor qualidade e
design diferenciado. Esse é o meio utilizado para divulgar e comercializar o produto artesanal de
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qualidade com o consumidor final e com o empresariado em geral, fortalecendo a imagem dos
produtos artesanais do estado de São Paulo e fomentando as exportações no setor. Contato:
<www.sutaco.com.br>.

PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO (PEQ) – O objetivo é qualificar e capacitar o
trabalhador desempregado e aqueles em vias de perder o emprego para exercer seus direitos ao
trabalho e à cidadania, bem como ampliar as oportunidades de trabalho na sociedade, dando
ênfase às regiões que apresentam níveis de desemprego mais elevados.
A Comissão Municipal de Emprego (CME) tem o papel de definir os cursos prioritários a serem oferecidos no seu município, os quais devem constar do Plano de Trabalho, encaminhado à Sert.
Para essa definição, é preciso que a comissão esteja municiada de informações que possibilitem detectar as necessidades do mercado local em relação ao perfil dos trabalhadores
requisitados, assim como as carências mais significativas encontradas na mão de obra para se
encaixar nesse perfil. Para executar a tarefa, a comissão pode e deve contar com lideranças,
organizações da sociedade civil, Poder Público, conselhos diversos, enfim, representações que
trabalham com cidadãos que se encaixam no perfil definido pelo Codefat e pela Sert. Para o
levantamento das demandas, devem-se observar as normas que serão definidas pela Sert em
momento oportuno.
Quanto ao PEQ, cabe à CME:
• Mobilizar e articular os movimentos sociais, sindicais e políticos, entidades e instituições governamentais e não governamentais atuantes no território em questão, que portem demandas de
qualificação ou atuem nas políticas públicas referentes ao campo da qualificação. A comissão é
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o espaço privilegiado para realizar reuniões, seminários e outras atividades de debate e consulta,
segundo as diretrizes da Sert;
• Participar ativamente de todas as etapas de elaboração do PEQ;
• Divulgar, acompanhar e avaliar a execução do PEQ municipal, seguindo as orientações da
Comissão Estadual de Emprego e da Sert.

PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (Pead) – O objetivo do programa,
também conhecido como Frentes de Trabalho, é proporcionar ocupação, qualificação profissional
e renda à parte da população desempregada em situação de alta vulnerabilidade social.
ASPECTOS HISTÓRICOS E LEGAIS – O Pead é um programa de caráter social, coordenado
pela Sert, que foi instituído pela Lei estadual 10.321, de 8 de junho de 1999, e regulamentado
pelos Decretos 44.034/1999; 44.731/2000; 47.765/2003; e 49.017/2004. Sofreu algumas
alterações posteriores, por meio das Leis 10.618/2000; 10.852/2001; e 11.271/2002.
CARACTERÍSTICA DO PROGRAMA – Os bolsistas permanecem por um período máximo de
nove meses, recebendo mensalmente bolsa-auxílio de R$ 210; auxílio-alimentação de R$ 86;
auxílio-transporte; auxílio-transporte para o curso de qualificação – de responsabilidade da Sert;
e cobertura de seguro de acidentes pessoais.
Realizam jornada de atividades de seis horas diárias, quatro dias por semana e no quinto dia
fazem um curso de qualificação profissional de 150 horas, ou alfabetização.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – Os bolsistas prestam serviços auxiliares de interesse da
comunidade local, do município ou do estado.
PúBLICO-ALVO – Trabalhadores de todas as idades, inclusive jovens de 18 a 25 anos,
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desde que estejam desempregados há um ano ou mais; não sejam beneficiários de segurodesemprego ou de qualquer outro programa assistencial equivalente; residam próximo ao local
da colaboração prevista há pelo menos dois anos; e não pertençam a grupo familiar que já
participe do programa.

PROGRAMA JOVEM CIDADÃO – MEU PRIMEIRO TRABALHO – Tem o objetivo de reduzir
a vulnerabilidade juvenil; oferecer experiência profissional; estimular o interesse pelos estudos;
melhorar o desempenho escolar e a autoestima do jovem.
ASPECTOS HISTÓRICOS E LEGAIS – É um programa social, instituído pelo governo do estado de São Paulo, por meio do Decreto 44.860, de 27 de abril de 2000, e reformulado pelos
Decretos 45.761/2001 e 53.807/2008.
CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA – É coordenado pela Sert e realiza a intermediação entre
empresas e jovens, oferecendo a primeira experiência profissional no mercado de trabalho, por
meio de um estágio remunerado.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – A atuação dos estagiários, nas empresas, tem como principal
objetivo a aprendizagem de uma profissão, daí a necessidade de serem supervisionados por
um responsável do setor em que estão inseridos.
PúBLICO-ALVO – Jovens estudantes matriculados e com frequência efetiva nos cursos de
ensino médio da rede pública estadual, com idade entre 16 e 21 anos, que não tenham qualquer vínculo empregatício.
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PROGRAMA APRENDIZ PAULISTA – Objetiva proporcionar chances de inserção do jovem no
mundo do trabalho e, por consequência, combater o desemprego que, principalmente nesse período,
está diretamente ligado à falta de experiência profissional e a questões sociais mais amplas.
ASPECTOS HISTÓRICOS E LEGAIS – É um programa do governo do estado de São Paulo,
instituído pelo Decreto 54.695, de 20 de agosto de 2009, gerenciado pela Sert, que auxilia o
empregador no cumprimento da cota legal de contratação de aprendizes estabelecida no artigo
429, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA – Atua, sob a coordenação da Sert, em conjunto com
a Secretaria de Desenvolvimento e em parceira com o Centro Paula Souza, na intermediação
entre a busca por um trabalho técnico-profissional e o preenchimento das vagas para aprendizes, ofertada pelo empregador.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – A atuação do aprendiz deve ser sempre compatível com o
curso profissionalizante solicitado pela empresa e no qual está matriculado.
PúBLICO-ALVO – Jovens de 14 a 24 anos, regularmente matriculados e com frequência efetiva
no ensino técnico profissionalizante, em unidades do Centro Paula Souza, que não possuam
vínculo empregatício e residam no estado de São Paulo.

PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO EGRESSO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – Visa
promover a reintegração social dos egressos do sistema prisional, presos em unidades de regime
semiaberto e com penas restritivas de direitos.
ASPECTOS HISTÓRICOS E LEGAIS – É o resultado da conjunção de esforços entre a Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho, por meio da Coordenadoria de Reintegração Social e
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Cidadania (CRSC) e a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), instituído pelo Decreto
55.126, em 7 de Dezembro de 2009.
CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA – De caráter social, é coordenado pela Sert, em parceria
com a SAP.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – O candidato egresso pode se cadastrar no programa, por
meio das Centrais de Atendimento ao egresso e Família (Caefs), Centrais de Penas e Medidas
Alternativas (CPMAS) e dos Postos de Atendimento aos trabalhadores (PATs). Assim que surgem
oportunidades compatíveis com o perfil, o candidato é convocado para participar do processo
seletivo. O empregador interessado em contratar esse público-alvo, pode entrar no site <www.
empregasaopaulo.sp.gov.br>, na guia Pró-Egresso, e ofertar suas vagas.
PúBLICO-ALVO – Reeducando do sistema prisional, presos em regime semiaberto e apenados
com restrição de direitos.

PROGRAMA DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (Padef) – Tem o objetivo de ajudar
as pessoas com deficiência a conseguirem colocação no mercado de trabalho, por meio de sua
inclusão e da criação de oportunidades voltadas a esses profissionais.
ASPECTOS HISTÓRICOS E LEGAIS – É administrado pela Sert e funciona desde 1995 nos
PATs e nas unidades do Poupatempo.
Auxilia no cumprimento do artigo 93, da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que determina
cotas de contratação a serem cumpridas pelas empresas.
CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA – O Padef atua tanto com o candidato, como com as
empresas, da seguinte forma:
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• Às empresas, oferece palestrantes para gestores e colaboradores sobre contratação e integração da pessoa com deficiência, pré-seleção dos candidatos e orientação para elaboração
do plano de trabalho (cumprimento da Lei 8.213/1991);
• O candidato, após ser cadastrado no Emprega São Paulo, passa por avaliação psicoprofissional, recebendo, a seguir, orientação sobre o mercado de trabalho e encaminhamento para
cursos e/ou vagas de emprego.
• ATIVIDADES DESENVOLVIDAS – O trabalho do Padef consiste em cadastrar, selecionar,
orientar e encaminhar pessoas com deficiência para cursos ou para vagas abertas no mercado
de trabalho. Para tanto, é utilizado o Emprega São Paulo, sistema on-line e gratuito de intermediação de mão de obra do governo estadual.
PúBLICO-ALVO – Pessoas com deficiência a partir de 16 anos de idade e empresas de todos
os segmentos.

SELO PAULISTA DA DIVERSIDADE – Programa que faz parte da Sert, instituído pelo Decreto
52.080, de 22 de agosto de 2007, visando incentivar as práticas empresariais, relacionadas
às pessoas com deficiência, questão racial, gênero, diversidade sexual, e também difundir a
cultura de respeito, valorização e promoção da diversidade nos ambientes de trabalho.
O objetivo principal do programa é destacar boas práticas das empresas como ação estratégica
a favor da competitividade e da cidadania.
Essa política pública difunde o conceito de que a força de trabalho diversificada, antes de ser
vista como responsabilidade social ou exigência legal, deve ser vista como estratégia empresarial de
sucesso, sobrevivência e competitividade em um mercado globalizado em constante mudança.
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O Selo Paulista da Diversidade, como certificação, pretende estimular um processo evolutivo
de promoção da equidade na gestão. Para isso, foram criadas duas categorias: Selo Paulista
da Diversidade – Adesão e Selo Paulista da Diversidade – Pleno.
As empresas certificadas podem utilizar a logomarca do selo junto com sua marca, agregando
valor a ela e ao seu produto, já que a certificação é um destaque do governo a uma política
de diversidade praticada pela empresa.
Site: <www.diversidade.sp.gov.br>
E-mail: sediversidade@sp.gov.br
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