
DECRETO NORMATIVO Nº 3.496/2019 

INSTITUI  COMISSÃO INTERSETORIAL  DO
PROGRAMA  DE  ERRADICAÇÃO  DO
TRABALHO  INFANTIL  NO  MUNICÍPIO  DE
DOMINGOS MARTINS (COMPETI) .

O Prefeito do Município de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no
uso das atribuições legais, e 

-  Considerando  a  Constituição  Federal  que  estabelece  a proibição  de
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998);

         -  Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente,  Capítulo V, em
destaque os  artigos  60  a  69,  que dispõe  sobre o direito  à  profissionalização e  à
proteção no trabalho;

- Considerando as Convenções da Organização Internacional do Trabalho
que estabelece a idade mínima de admissão ao emprego (OIT n.º 138) e sobre as
piores formas de trabalho infantil  e a ação imediata para sua eliminação (OIT n.º
182);

-  Considerando o Caderno de Orientações  Técnicas  elaborado em 2018
para o aperfeiçoamento da Gestão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil –
PETI, que define a necessidade de criação de uma comissão ou grupo de trabalho com
o papel de planejar, e executar, de maneira intersetorial, as ações de enfrentamento
do trabalho infantil.

D E C R E T A:

Art 1º Instituir a Comissão Intersetorial do Programa de Erradicação do
Trabalho Infantil no Município de Domingos Martins (COMPETI-DM), para atuar como
instância  articuladora  dos agentes sociais  envolvidos em políticas  e  programas de
proteção integral à criança e ao adolescente, com o objetivo de combater, prevenir e
erradicar o trabalho infantil e proteger o trabalhador adolescente.

Art. 2º A função dos membros da COMPETI é gratuita e considerada de
interesse  público  relevante,  não  caracterizando  qualquer  vínculo  funcional  com  a
Prefeitura Municipal de Domingos Martins.



Art. 3º Caberá à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social a coordenação da COMPETI, a qual será constituída por 01 (um) membro titular
e seu respectivo suplente, para exercer mandato de 02 (dois) anos, das seguintes
representatividades: 

I – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social;

II – Secretaria Municipal de Educação e Esportes;

III – Secretaria Municipal de Saúde;

IV – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA-DM);

V – Conselho Tutelar.

Art 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.            

 Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

 Domingos Martins – ES, 13 de dezembro de 2019.

WANZETE KRUGER
Prefeito


