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O QUE É O PIPA?

O Programa de Inclusão Permanente de

Adolescentes Aprendizes - PIPA - é uma

iniciativa conjunta de diferentes atores preocupados

com a questão da garantia de direitos de crianças e

adolescentes, em especial, daqueles que estão em

situação de vulnerabilidade e risco social.



DECRETO

Trata-se de uma POLITICA PÚBLICA MUNICIPAL OFICIAL e que

deve ser implementada por todas as secretarias de governo.

Termo de Parceria Interinstitucional e pelo Decreto Municipal nº 2356 

de 17 de março de 2022.



OBJETIVO

O PIPA tem como objetivo a inclusão

permanente de adolescentes no

Programa Jovem Aprendiz através da

cota social, um dispositivo legal criado

para garantir que as empresas cumpram a

cota de aprendizes contemplando

aqueles e aquelas que mais necessitam

de contratação



JUSTIFICATIVA
Ultrapassar os obstáculos

frequentemente enfrentados pelos

adolescentes em situação de

vulnerabilidade quando buscam

por uma oportunidade de trabalho.

Em geral, as atividades de trabalho

oferecidas para ele são precárias,

perigosas e desprotegidas



JUSTIFICATIVA

O trabalho infantil é uma ferida que precisa ser duramente

contestada e enfrentada...

Foi para combater todas as formas de trabalho infantil, que

propusemos a inclusão produtiva de adolescentes e jovens

como forma de garantir a proteção e o direito a um trabalho

seguro e protegido.



PARCERIAS
O PIPA é fruto de uma articulação do CMPETI com:

• Guarda Mirim

• Ministério Público do Trabalho

• Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de

Itapetininga

• Ministério do Trabalho de Itapetininga, Secretaria

de Promoção Social

• Secretaria de Administração

• Secretaria de Cultura

• Secretaria de Saúde



Histórico do programa PIPA

• Reuniões do CMPETI e MSE com as

Organizações da Sociedade Civil (OSC) e

Instituições que desenvolvem o Programa

Jovem Aprendiz (25/05/2021)

• Reunião com o MP (Infância e Juventude) e

solicitação de auxílio com relação a demanda

por maior respaldo ao Programa Jovem

Aprendiz (06/07/2021)



• Reunião com o MPT, MP, Secretarias de Administração, Promoção

Social, Guarda Mirim, CIEE, Microflex (08/09/2021);
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• Oficinas de

preparação para a 

inclusão no 

Programa Jovem

Aprendiz 08 e 09 de 

Dezembro de 2021.
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• Curso de Excel pela parceria entre SPS e

FATEC (01/2022)
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• Evento de confirmação da

parceria entre MPT e Prefeitura,

com celebração do Termo de

Parceria Interinstitucional para

o desenvolvimento do PIPA,

assinatura do Decreto nº 2.356

de 17 de Março de 2022 e

entrega dos certificados do curso

da FATEC;
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LANÇAMENTO DO PIPA

05/08/2022



CONTRATAÇOES

Atualmente o programa conta com 50 adolescentes contratados.

São 25 adolescentes contratados pela empresa JFI – Projetos de

Silvicultura e 25 adolescentes contratados pela Granja Alvorada.

Os adolescentes contratados são encaminhados para trabalhar em setores

da Prefeitura Municipal de Itapetininga como: Secretaria de Promoção

Social, Secretaria de Cultura e Secretaria de Saúde.



Evento de inauguração e contratação dos 

primeiros 25 adolescentes do programa PIPA 1



Evento de contratação de mais 25 

adolescentes do PIPA 
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