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DECRETO  Nº 233/2019 

Em 19 de outubro de 2019 
               
 

REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 
3.456/2019 PROGRAMA MUNICIPAL DE                                                                                          
INCENTIVO À OCUPAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE 
HOMENS E MULHERES NO MUNICÍPIO. 

 

                               DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Butiá, no uso de suas atribuições 
legais, 
 
                   D E C R E T A: 
 

  Art. 1°– Fica aprovado, a abertura de Edital para participação no Programa “Crescer 
Juntos”.  

 

 Parágrafo único - As inscrições acontecerão do dia 27 de novembro de 2019 ao dia 
29 de novembro de 2019, na Secretaria Municipal de Trabalho, Cidadania e Assistência Social. 

 

Serão critérios para participar da  seleção do Programa “Crescer Juntos”: 
 

a)  Mulheres ou homens, com idade mínima de 18 anos (comprovação através de 
documento de identidade ou carteira de trabalho), que residam, comprovadamente, no município há 
mais de 02 anos – comprovação através de documento em seu nome que comprove residência (conta 
de água ou luz ou documento do CadÚnico); 

b) Membros de famílias cadastrados no CadÚnico, com renda per capita igual ou 
inferior a ¼ do salário mínimo nacional; (comprovados através de documentos: contracheques, carteira 
de trabalho, declaração do INSS, extrato bancário, declaração de próprio punho com registro em 
cartório); 

c) Membros de famílias acompanhadas pelos serviços de proteção social do 
município – CRAS, CREAS e CAPS (comprovados através de documentos de registros de 
acompanhamentos e ou atestado de técnico de referência); 

 

- Famílias cujo candidato seja o único provedor; 

- Famílias com o maior número de crianças e ou adolescentes; 

- Famílias com idosos sem renda; 

- Famílias com adultos provedores, desempregados; 

 

  Art. 2°– A escolha dos participantes dar-se-á através de processo de seleção 
realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social Trabalho e Cidadania, a qual manterá. 
cadastro reserva para possíveis substituições.  

< 

 Art. 3°– A avaliação dos participantes dar-se-á através de presenças e avaliações dos 
supervisores e técnicos da Secretaria Coordenadora do Programa. 

  



                                                              
Prefeitura Municipal de Butiá 
Rua do Comércio, 590 – Bairro Centro - Butiá 
Tel.: 51 3652 9400 – www.butia.rs.gov.br 

 
 
 

   Art. 4°– Serão abertas, na primeira etapa do programa 10 (dez) vagas, podendo 
posteriormente, ocorrer à abertura da segunda etapa que possuirá o mesmo número de vagas e assim 
consecutivamente. 

 

  Parágrafo único – A concessão dos benefícios não implicará em qualquer 
possibilidade de vinculo empregatício ou profissional.  

  Art. 5°– Cada integrante do programa terá direito a receber mensalmente, em 
contrapartida, uma ajuda de custo equivalente a ½ de um salário mínimo nacional, entregue em moeda 
corrente nacional, nas atribuições das seguintes atividades: agricultura, jardinagem, reciclagem, 
panificação e outros.  

   Art. 6° – O beneficiado poderá permanecer no programa por um período máximo de 
06 meses, renovável por iguais períodos, até um limite de 01 (um) ano de efetiva participação no 
mesmo. 

   § 1° – Ao final de cada período de 06 (seis) meses o beneficiado do Programa será 
avaliado na sua atuação no Programa, bem como, o perfil sócio econômico do seu grupo familiar, 
quando será definido a sua permanência ou não por mais um período. 

 

   § 2° – O beneficiado poderá ser retirado do Programa a qualquer tempo, desde que 
não cumpra com as regras e objetivos propostos, sem que tenha qualquer direito a título de 
indenização. 

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

 

                                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
                                         Em, 19 de novembro de 2019. 
 
 

 
                                    DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA 
                                                           Prefeito Municipal 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 19 de novembro de 2019. 
 
 
 
       EDILSON  NUNES FRANCISCO 
Secretário Municipal de Administração 

 

 

 

 

 

 

 
 


