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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DO LEGISLATIV0 N° 097/2021

PROJETO DE LEI

Institui o Titulo " Empresa Amiga do Jovem e do

Adolescento"   no   Municipio   de   Jacarei   e   d6

outras providencias.

0     PREFEITO    D0    MUNICIPIO    DE    JACAREi,

USANDO    DAS   ATRIBUICOES   QUE    LHE   SAO

CONFERIDAS    POR    LEI,    FAZ   SABER   QUE   A

CAMARA       MUNICIPAL       APROVOU       E       ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.1°  Fica  instituido  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°  A  Camara  Municipal  fara  realizar,  anualmente,  Sessao  Solene  para  a

entrega dos certificados "Empresa Amiga do Jovem e do Adolescente".

Pafagrafo tlnico: As solenidades ocorrerao na primeira Sessao de Camara ap6s

o dia 01  de maio de cada ano.
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Art.  3°  Para  receber  o titulo  "Empresa Amiga  do  Jovem  e  do Adolescente"  a

empresa devefa encaminhar a Camara Municipal, ate o dia 31 de mango de cada

ano, por meio de declaragao, os nomes e as fung6es exercidas por cada urn dos

jovens  ou  adolescentes  que  mantem,  segundo  a  legislaeao  incidente  sobre  a
maferia.

Art.  4 a  Fa fa jus ao titulo "Empresa Amiga do Jovem e do Adolescente" aquela

empresa   que,   cumulativamente,   cumprir   ao   menos   quatro   incisos   abaixo

discriminados:

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

de aprendiz, a partir dos  14 (quatorze) anos de idade;

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 incompativel com a porte da empresa na juventude

da cidade;

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

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

podefa causar rompimento da relagao comercial;

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

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

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

requerimento do titulo;
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§  1  a Os incisos  I,11  e  Ill  do caput deste artigo sao de cumprimento obrigat6rio.

Art.   5°   Poderao   ser   homenageadas,   anualmente,   ate   10   (dez)   empresas

estabelecidas no Municipio, ficando a Comissao de Desenvolvimento Econ6mico

do Legislativo responsavel pela selegao das empresas que se inscreverem, junto

a Camara Municipal de Jacarei.

Art. 6° A empresa que for contemplada com o "tulo "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
referencia a esta legislagao.

Pafagrafo tlnico:  0 certificado mencionado no "caput" do art. 4a tera validade de

1  ano.

Art.  70 A empresa  contemplada  com  o  Titulo  "Empresa  Amiga  do  Jovem  e do

Adolescente"  podefa  promover  a  divulgagao  da  homenagem  oficial  em  suas

campanhas e peeas publicitarias.

Art. 8a Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Camara Municipal de Jacarei,14 de dezembro de 2021.


