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LEI N° 8666, DE 26 DE MARÇO DE 2021.

Cria o Programa Primeiro Emprego para a 
Juventude, no âmbito do Município de Carazinho.

Autoria: Vereador Atecio Sella e Valdoir Lima.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art.1° Fica criado o Programa Primeiro Emprego para a Juventude 
fomentando a inserção e escolarização de jovens no mercado de trabalho, capacitando-os e 
incorporando-os nas mais diversas áreas laborais, além de estimular o desenvolvimento 
econômico e fortalecer a participação da sociedade no processo de formulação dé políticas 
a ações de geração de trabalho e renda.

Parágrafo único. O Programa Primeiro Emprego para a Juventude contará 
com finalidades estabelecidas nesta Lei, com prazo de duração indeterminado.

Art. 2o Para fins do disposto desta Lei, considera-se juventude aqueles entre
16 e 29 anos de idade.

Art. 3o Para fins do disposto desta Lei, considera-se primeiro emprego aquele 
com direitos concedidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) com registro em 
carteira, exceto através do Programa Jovem Aprendiz.

Art. 4o São finalidades precípuas do Programa Primeiro Emprego para a
Juventude:

I - A qualificação dos estudantes para o mercado de trabalho e inclusão
social;

II - A criação de postos de trabalhos formais para desempregados ou 
subempregados ou prepará-los para o mercado de trabalho e ocupações alternativas, 
geradoras de renda;

III - Possibilitar a preservação dos empregos em momentos de retração da
atividade econômica;

IV- Estimular a produtividade do trabalho por meio do aumento da duração do
vínculo empregàtício;

V - Incremento da participação da sociedade no processo de formulação de 
políticas e ações de geração de trabalho e de renda no Município.

Art. 5o O Programa previsto nesta Lei será concretizado, dentre outros, 
através de incentivos fiscais concedidos aos empregadores, na forma da lei. /
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Art. 6o Os empregadores que aderirem ao Programa instituído por esta Lei 
deverão reservar, no mínimo, 5% (cinco por cento) das vagas de trabalho ao primeiro 
emprego.

I - Caso a aplicação do percentual de que trata este artigo resulte em número 
fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente; e,

II - A percentagem de que trata o caput deste artigo deve ser garantida pelo 
período mínimo de 03 (três) anos, a partir da data do início da concessão do benefício e/ou 
incentivo concedido.

Art. 7o Os projetos e ações voltadas ao cumprimento desta Lei serão 
amplamente divulgados, de forma a propiciar a efetiva participação da sociedade civil.

Art. 8o Fica facultado ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei.

Art. 9o Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua
publicação oficial.

Gabinete do Prefeito, 26 de março de 2021.

ifton Schmitz 
Prefeito

Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura:

Lori Luiz Bdlesina
Secretário da Administração e Gestão
OP056/2021/JSP
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