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Institui o Titulo " Empresa Amiga do Jovem e do

Adolescente"   no   Munic:ipio   de   Jacarei   e   d5

outras providencias.

0    PREFEITO    DO    MUNIcipIO    DE    JACAREi,

USANDO    DAS   ATRIBUIQOES    QUE    LHE    SAO

CONFERIDAS    POR    LEI,    FAZ   SABER   QUE   A

CAMARA       MUNICIPAL       APROVOU       E       ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.1 a  lnstitui  o Titulo "Empresa Amiga  do Jovem  e do Adolescente"  no ambito

do  Municipio  de  Jacarei,  destinado  as  empresas  instaladas  no  municipio  que

contribuem para a contratagao profissional de jovens, adolescentes,  aprendizes

e estagiarios.

Art.2°  Para  receber  o  Titulo  "Empresa  Amiga  do  Jovem  e  do  Adolescente"  a

empresa  deve  comprovar  que  mantem  jovens  ou  adolescentes  contratados

segundo a legislagao incidente sobre a materia.

Art.  3 a  Fara jus ao titulo "Empresa Amiga do Jovem e do Adolescente" aquela

empresa    que,    cumulativamente,    cumprir   ao    menos   ties    incisos    abaixo

discriminados:

I -nao empregar menores de 16 (dezesseis) anos de idade, exceto na condigao

de aprendiz, a partir dos  14 (quatorze) anos de idade;
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11   -   nao   empregar  menores  de   18   (dezoito)   anos   em   atividades   noturnas,   ``

perigosas ou insalubres;

Ill  -assegurar e auxiliar,  seus funcionarios a  matricularem  seus filhos  menores

de  18  (dezoito)  anos  no  ensino  fundamental  e  ensino  medio,  empreendendo

esfongos para que todos frequentem a escola;

lv -fazer investimento social compativel com o porte da empresa  na juventude

da cidade;

V   -   alertar   seus   fornecedores,   por   meio   de   clausula   contratual   ou   outro

instrumento,  que  se  houver contra  si  denuncia  comprovada  de trabalho  infantil

podefa causar rompimento da relagao comercial;

VI - manter estagiarios ou aprendizes em seu quadro de funcionarios;

VII  -  efetivar  como  funcionario  de  sua  empresa  ao  menos  urn  estagjario  ou

aprendiz  no  periodo  de  12  (doze)  meses,  retroativos  a  data  de  cadastro  ao

requerimento do titulo;

§  10 Os  incisos I,11  e Ill  do caput deste artigo sao de cumprimento obrigat6rio.

Art. 4 a A empresa que for contemplada com o Titulo "Empresa Amiga do Jovem

e do Adolescente" recebefa  urn Certificado emitido pela Camara Municipal com

as especificag6es do nome e do ramo de atividade da empresa,  quantidade de

jovem  e/  ou  adolescente  contratados,   ano  de  emissao  do  Certificado  e  da

refetencia a esta legislagao.

Pafagrafo  unico:   0  certificado  mencionado  no  "caput"  do  art.   3°  tefa

validade de  1  ano.
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Art.5°  A empresa  contemplada  com  o Titulo  "Empresa Amiga  do Jovem  e`'flo

Adolescente"  podefa  promover  a  divulgagao  da  homenagem  oficial  em  suas

campanhas e pegas publicitarias.

Art.6 a  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

de 2021 .
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JUSTIFICATIVA

Senhores Vereadores,

-a

0 presente Projeto de Lei tern por objetivo incentivar

as Empresas a contrataeao de jovens e adolescentes no ambito do Municfpio de

Jacarei.

Isso       porque,       hoje      o       Brasil       conta       com

aproximadamente  14,8  milh6es  de  desempregados,  o  que  afeta  diretamente  a

vida dos jovens e adolescentes do nosso pals.

Segundo   ainda   o   lBGE   -   lnstituto   Brasileiro   de

Geografia e Estatistica, o desemprego atinge 29,8% dos jovens do nosso pats.

Diante   disso,   apenas   no   Estado   de   Sao   Paulo

segundo informag6es do lBGE, sao 3.526 pessoas sem trabalho.

Nesse   sentido,   a   presente   propositura   tambem

objetiva   fomentar   o   trabalho   e   o   desenvolvimento   pessoal   dos   jovens   e

adolescentes no mercado de trabalho atraves do aprendizado profissional que as

Empresas poderao oferecer e assegurar que a taxa de desemprego desse pt]blico

reduza de manejra consideravel.

Ademais,   a   garantia   do   trabalho   para   o   pdblico

jovem  pode  reduzir o absenteismo discente e garantir outros  beneficios  na vida

desses estudantes.

Da  mesma  maneira,  a  atividade  profissional  pode

contribuir com  a  queda  da  criminalidade  diante  das  vantagens  que  a  ocupagao

profissional pode propor na formagao pessoal e profissional do ser humano.
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Cabe mencionar que a adesao pelas Empresas`pos,,;70

termos da  presente  proposjtura,  incentivafa  esses jovens  ao estudo e formaga6---'    ----

tecnica para sua promogao no ambiente de trabalho.

Dessa  maneira,  sera  possivel  contribuir com  essas

pessoas que enfrentam grandes desafios estando desempregadas.

Diante  disso,  esperamos  a  manifestaeao  de  apoio

dos Nobres Vereadores para a aprovagao do presente projeto de lei.

Camara Municipal de Jacarei, 24 de novembro de 2021.


