
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 001615/2020

Cria regime especial de atendimento, para fins
de renda, emprego, qualificação técnica e
profissional, aos jovens em situação de
vulnerabilidade socioeconômica.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º Fica estabelecido regime de assistência especial aos jovens em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, com dificuldades de inserção no mercado de trabalho, no
âmbito dos órgãos públicos do Governo de Pernambuco ligados aos programas de geração de
emprego, renda, qualificação técnica e profissional.

     § 1º Para os efeitos desta Lei, consideram-se jovens em situação de vulnerabilidade
socioeconômica as pessoas com idade entre 18 (dezoito) anos e 24 (vinte e quatro) anos que:

     I – vivenciaram ou vivenciam situação de acolhimento em abrigos, casas-lares, residências
inclusivas e estabelecimentos congêneres, em virtude da condição de orfandade, abandono
e/ou negligência familiar;

     II – foram vítimas de maus-tratos, violência doméstica e familiar, exploração e abuso
sexual, trabalho infantil e/ou tráfico de crianças e adolescentes; ou

     III – estiveram ou estejam em situação de vivência de rua e, depois de previamente triados
pelo poder público, forem inseridas em programa de acolhimento familiar ou institucional.

     § 2º O regime de assistência especial de que trata o caput deste artigo será concedido
mediante a apresentação de documento de encaminhamento expedido por secretaria, órgão ou
estabelecimento responsável pela institucionalização, acolhimento ou atendimento sócio-
assistencial de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

     § 3º A secretaria, órgão ou estabelecimento responsável pela institucionalização,
acolhimento ou atendimento sócio-assistencial de jovens em situação de vulnerabilidade
socioeconômica não poderá negar a emissão do documento de que trata o § 2º, exceto quando
houver justificado impedimento legal.

     Art. 2º Fica o Governo do Estado, através da Secretária do Trabalho, Emprego e
Qualificação, e da Agência do Trabalho, assim como seus sucedâneos, obrigado a



atender os jovens identificados no art. 1º, com as seguintes cotas de prioridades:

     I - destacar 5% (cinco por cento) das vagas anuais para cursos de capacitação e
qualificação profissional sob sua administração, ou de instituições de treinamento
conveniadas;

     II - destinar 5% (cinco por cento) dos encaminhamentos mensais, para as vagas de
empregos formais, oferecidas pelas empresas; e

     III - dar assistência direta, ou através de consultorias especializadas conveniadas, na
montagem de micro-negócios formais ou informais.

     Art. 3º Os programas de que trata o art. 1º devem assegurar aos jovens em situação de
vulnerabilidade socioeconômica condições para exercer efetivamente os direitos e garantias
fundamentais que lhe são conferidos pela Constituição Federal, em consonância com o
disposto na Lei Federal nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, devendo promover o seu
fortalecimento e a emancipação financeira.

     Art. 4º A violação do direito assegurado nesta Lei pelas instituições públicas ensejará a
responsabilização administrativa de seus dirigentes, em conformidade com a legislação
aplicável.

     Art. 5º Esta Lei entra em vigor após 30 dias da data de sua publicação.

Justificativa

     O presente Projeto de Lei objetiva estabelecer regime de assistência especial aos jovens em
situação de vulnerabilidade socioeconômica, com dificuldades de inserção no mercado de
trabalho, no âmbito dos órgãos públicos do Governo de Pernambuco ligados aos programas
de geração de emprego, renda, qualificação técnica e profissional.

     A nossa proposta delimita jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica como
sendo as pessoas com idade entre 18 (dezoito) anos e 24 (vinte e quatro) anos que (i)
vivenciaram ou vivenciam situação de acolhimento em abrigos, casas-lares, residências
inclusivas e estabelecimentos congêneres, em virtude da condição de orfandade, abandono
e/ou negligência familiar; (ii) foram vítimas de maus-tratos, violência doméstica e familiar,
exploração e abuso sexual, trabalho infantil e/ou tráfico de crianças e adolescentes; ou (iii)
estiveram ou estejam em situação de rua e, depois de previamente triados pelo poder público,
inseridos em programa de acolhimento familiar ou institucional.

     Ou seja, são pessoas que estão inseridas em um alto grau de risco social, carecendo de
políticas públicas de reparação pelos danos decorrentes dos processos de violência, abandono,
desamparo, exclusão e marginalização social a que foram expostas. Esses jovens enfrentarão
extremas dificuldades de inserção no mercado de trabalho caso não tenham suporte do Estado
e da sociedade civil. Portanto, nossa medida vem no sentido de assegurar que esses indivíduos
tenham chances de alcançarem a autonomia financeira, contribuindo para a redução da
desigualdade social em Pernambuco.



     Registramos, de imediato, que medida semelhante foi aprovada em 2004 por esta Nobre
Casa Parlamentar, no que tange às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar (Lei
Estadual nº 13.300, de autoria da Deputada Jacilda Urquisa), cuja redação foi atualizada em
2019 com a aprovação da Lei Estadual nº 16.612, de 9 de julho de 2019, também de nossa
autoria.

     Ressaltamos, por fim, que a competência legislativa para a propositura do presente Projeto
de Lei encontra respaldo no art. 19, da Magna Carta do Estado de Pernambuco, e no art. 194,
I, do Regimento Interno desta Casa, uma vez que seu conteúdo não esbarra no rol de matérias
a qual a iniciativa é reservada privativamente ao Governador do Estado.

     Cumpre salientar, desde já, que sob o aspecto financeiro e orçamentário, a execução
normativa desta iniciativa não implicará em aumento de despesas para o Poder Público, e nem
implicará na criação de novas atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e entidades da
administração pública.

     A proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição Federal, no que tange a
competência remanescente dos Estados-membros para legislar sobre matérias que não foram
incluídas nas competências enumeradas ou implícitas da União e dos Municípios, bem como
não incidam nas vedações constitucionais que balizam a atuação dos entes federados,
conforme previsto no § 1º do art. 25 da Constituição Federal.

     Diante de tais considerações, não havendo comprovado vício de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse Projeto de Lei,
solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia Legislativa para sua
aprovação.

Sala das Reuniões, em 21 de Outubro de 2020.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 
Às 1ª, 3ª, 5ª, 9ª, 11ª, 12ª comissões.


