
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 2190/2021

Estabelece regras para a contratação de jovens aprendizes pelo poder público estadual e dá outras
providências.

TEXTO COMPLETO

     Art. 1º Na contratação de aprendizes pelo Poder Público estadual, deverão ser priorizados dentre os jovens
que atendam aos critérios já estabelecidos pela legislação em vigor, aqueles que:

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

     II – 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;

     III – estiveram ou estejam em situação de vivência de rua e, depois de previamente atendidos pelo poder
público, foram inseridos em programa de acolhimento familiar ou institucional;

     IV – vivenciaram ou vivenciam institucionalização em abrigos, casas-lares, casas de semiliberdade e
instituições congêneres, em virtude do cumprimento de medidas socioeducativas estabelecida por decisão
judicial;

     V – estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou outro que venha a
substituí-lo, pertencendo a famílias de baixa renda;

     VI – sejam oriundos de povos indígenas, de terreiro, extrativistas, ribeirinhos, pescadores artesanais,
caboclos, população negra, ciganos, comunidades quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais; ou

     VII – sejam pessoas com a deficiência.

     § 1º Para os fins do disposto nos incisos I ao IV, o jovem deverá apresentar ao órgão contratante documento
oficial expedido por secretaria ou órgão municipal, estadual ou federal, que comprove ou declare a condição
vivenciada, podendo valer-se de cópia de Boletim de Ocorrência policial ou decisão judicial.

     § 2º Para os fins do disposto no inciso V do caput, compreendendo-se:

     I - família: a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros
indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar,
todos moradores em um mesmo domicílio.

     II - família de baixa renda: sem prejuízo do disposto no inciso I:

     a) aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo; ou

     b) a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos;



     III - domicílio: o local que serve de moradia à família;

     IV - renda familiar per capita: razão entre a renda familiar mensal e o total de indivíduos na família; e

     V - renda familiar mensal: a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da família, não
sendo incluídos no cálculo aqueles percebidos dos seguintes programas:

     a) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;

     b) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano;

     c) Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados;

     d) Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem;

     e) Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda destinados à população
atingida por desastres, residente em Municípios em estado de calamidade pública ou situação de emergência; e

     f) demais programas de transferência condicionada de renda implementados por Estados, Distrito Federal ou
Municípios.

     § 3º Para os fins do disposto no inciso VI, o candidato deverá apresentar autodeclaração de sua origem e
consciência de identidade.

     § 4º Para os fins do disposto no inciso VII, o candidato deverá apresentar ao órgão contratante cópia de
documento oficial que o declare ser pessoa com deficiência ou laudo médico que ateste a sua condição.

     § 5º A secretaria, órgão ou estabelecimento responsável por institucionalização, acolhimento ou atendimento
socioassistencial de adolescentes e jovens não poderá negar a emissão do documento que comprove a
condição vivenciada pelo jovem candidato, exceto quando houver justificado impedimento legal.

     Art. 2º Sem prejuízo do disposto no art. 1º, o Poder Público estadual deverá assegurar a paridade de gênero
na contratação de jovens aprendizes, possibilitando que as vagas sejam preenchidas em proporções iguais por
homens e mulheres.

     Art. 3º O descumprimento dos dispositivos desta Lei pelas instituições públicas ensejará a responsabilização
administrativa de seus dirigentes, em conformidade com a legislação aplicável.

     Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

     Apresentamos o presente Projeto de Lei, para deliberação desta Egrégia Assembleia Legislativa, cuja
competência legislativa 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
atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e entidades da administração pública.



     Ademais, 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.

     No mérito, registramos:

     Nosso Projeto objetiva estabelecer critérios de prioridade para contratação de jovens aprendizes pelo Poder
Público estadual, a fim de reduzir os estigmas e desafios enfrentados pelos jovens que se enquadram nos
critérios estabelecidos no artigo 1º.

     É público e notório que esses jovens encontram maior dificuldade para alcançar os níveis mais elevados de
ensino e ingressar no mercado de trabalho. Cabe, pois, aos gestores públicos criarem políticas de redução das
desigualdades que perpassem todas as áreas, principalmente na educação, trabalho, assistência social e saúde.

     Registramos que nosso Projeto não elimina das seleções outros candidatos que não estejam inseridos
nesses grupos prioritários.

     Por fim, registramos que o Projeto também propõe a paridade de gênero nas contratações, a fim de
assegurar que mulheres tenham as mesmas oportunidades que homens.

     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.


