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INDICAÇÃO  /3?;  1209 

Indico, nos termos dos arts. 169 a 171, da Resolução n° 86/1990 - 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Acre que, após 
ouvida a Mesa Diretora da ALEAC, seja encaminhado, ao Poder Executivo, o 
anteprojeto de lei em anexo, que "institui a obrigatoriedade da contratação de 
jovens aprendizes por empresas privadas que mantenham vínculo contratual 
com a Administração Pública, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário do Estado do Acre. 

Sala das Ses es "Dep 
07 'e 

tado FRANCISCO CARTAXO" 
maio de 2019 

IW'  
se. -se •1!iSant'Ana 

Partido dos Trab.'.dores (PT/AC) 

£4 
Deputado R • berto Duarte 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB/AC) 

A' 

1-. 

 

d§""z  icolauJunior 
Partido Progressista (PP/AC) 

Deputada Dra. uliana Ro • ngues 
Partido Republicano Brasileiro (PRB/AC) 

Rua Mindo Porto Leal, 241 - Centro 
CEP 69.908-040 - Rio Branco 

Fone: (68) 3212-4000 



ESTADO DO ACRE 
Assembleia Legislativa 

ANTEPROJETO DE LEI N° 	12019 

Institui 	a 	obrigatoriedade 	da 
contratação de jovens aprendizes por 
empresas privadas que mantenham 
vínculo contratual com a Administração 
Pública, no âmbito dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário do 
Estado do Acre. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE: 

FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Toma-se obrigatória, no Estado do Acre, a contratação de 
jovens aprendizes por empresas privadas que mantenham vínculo contratual com 
a Administração Pública, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário. 

§ l A obrigação de fazer de que trata o caput tem por finalidade 
dar efetivo cumprimento ao disposto no Decreto n° 5.598, de 10 de dezembro de 
2005, que regulamenta a contratação de aprendizes e dá outras providências; 
nos artigos 402, 403, 428, 429, 430, 431, 432 e 433 da Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT, aprovados pela Lei n° 10.097, de 19 de dezembro de 2000, 
que preconizam a contratação de aprendizes; e na Lei n° 8213, de 24 de Julho 
de 1991. 

§ 21  A contratação de jovens aprendizes dar-se-á na proporção 
de 10% do quadro de funcionários da respectiva empresa contratada. 

§ 311  Não se aplica o disposto no caput deste artigo às 
Entidades sem Fins Lucrativos (ESFL) que tenham por objetivo a educação 
profissional (art. 14, 1 e 11 do Decreto n° 5.598/2005). 

Art. 2° Caberá ao Governo do Estado dar ciência expressa 
desta Lei a todas as empresas privadas que atuem no Estado do Acre e que 
mantenham vínculo contratual com a Administração Pública. 
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Art. 3° As obrigações dispostas nesta Lei deverão fazer parte 
integrante dos contratos firmados pelo Estado do Acre, enquanto contratante, 
com as empresas que lhe prestam serviços ou lhe fornecem bens, 
convencionando-se penalidades em caso de infração. 

Art. 40  No decorrer da vigência do contrato caberá à empresa 
que com o Estado mantém vínculo contratual comprovar, mensalmente, o 
cumprimento desta Lei. 

Parágrafo único. Para efeito de comprovação quanto ao 
cumprimento do disposto no caput somente serão aceitos documentos oficiais 
emitidos pelo Ministério do Trabalho ou órgãos a ele vinculados, dentro dos 
prazos de validade. 

Art. 50  Ao verificar o descumprimento do art. 30  desta lei, no 
decorrer da contratação, caberá ao Governo do Estado notificar 
imediatamente à empresa por ele contratada para que cumpra referidas 
exigências no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de 
notificação. 

Parágrafo único: A não adequação no prazo acima acarretará 
infração contratual grave, devendo o Governo do Estado aplicar as 
penalidades convencionadas no contrato. 

Art. 611  As despesas com a execução da presente Lei correrão por 
conta de verba orçamentária própria. 

Rio Branco-Acre, 	 de 	  de 2019, 1310  da 
República, 1171  do Tratado de Petrópolis e 580  do Estado do Acre. 
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JUSTIFICATIVA 

O Programa Jovem Parlamentar Acreano (PJPA) foi instituído, na 
Assembleia Legislativa do Estado do Acre - ALEAC, por intermédio da 
Resolução n° 103/2017 oriunda de um Projeto de Resolução (PR) de autoria do 
Deputado Estadual DANIEL SANT'ANA (DANIEL ZEN), no ano de 2017, criando 
vida através da parceria firmada entre a ALEAC, a Secretaria de Estado de 
Educação (SEEIAC) e o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AC). 

Inspirado nos programas análogos Jovem Senador, do Senado da 
República; e Parlamento Jovem Brasileiro, da Câmara Federal, o PJPA tem tem 
por objetivo permitir que os jovens estudantes das escolas da rede pública 
estadual de educação básica vivenciem o processo político democrático 
acreano em sua plenitude: votando e sendo votados na escolha dos 
representantes de cada unidade escolar selecionada para compor o programa e 
aprendendo a respeito dos trabalhos legislativos que constituem o cotidiano dos 
deputados estaduais na ALEAC. 

Em sua primeira edição o PJPA contou com a participação de 24 
escolas da rede pública estadual de educação básica, que elegeram 24 Jovens 
Deputados Estaduais. Estes tiveram a oportunidade de vivenciar a foto a do 
Parlamento Acreano em uma temporada de 8 meses de intenso aprendizado na 
ALEAC, sob os cuidados da equipe da Escola do Legislativo, junto com as 
equipes da SEE/AC e do TRE/AC. 

Como resultado final do programa, os 24 Jovens Parlamentares 
participantes da primeira edição, apresentaram e aprovaram um projeto de lei 
que visava instituir a obrigatoriedade da contratação de jovens aprendizes por 
empresas privadas que mantenham vínculo contratual com a Administração 
Pública, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado do 
Acre. 

Na ocasião, os Jovens Parlamentares encetaram a presente 
justificativa: 

Ser joem, tendo em vista o atual contexto em que o 
Brasil, sobretudo o Acre, se encontra, é desafiador. Além da 
queda na taxa de empregabilidade, existe um grande 
empecilho: a falta de experiência profissional pro.eniente da 
pouca idade e da falta de oportunidades no mercado de 
trabalho. O momento em que Ã'enciamos nos Ie a analisar a 
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fragilidade que muitos possuem com relação ao acesso ao 
primeiro emprego. 

Sendo assim, sabendo que um desses fatores é a falta 
de experiência profissional e, considerando a situação 
econômica pela qual passa o país, buscamos envolver essa 
importante camada da sociedade que, às wzes, por falta de 
oportunidade, acaba sendo tragada pela criminalidade. 
Apresentamos, portanto, este projeto de lei, que NÁsa garantir a 
entrada do cidadão sem experiência profissional no mercado de 
trabalho. Além disso, garante a inclusão social de pessoas 
com deficiência, dispondo do dever que esta Casa possui com 
o futuro das próximas gerações. 

Por entender que restou sobejamente demonstrada a importância 
da matéria é que os Deputados Estaduais que a esta subscrevem apresentam, 
na forma de Indicação com Anteprojeto de Lei, o fruto do trabalho dos Jovens 
Deputados participantes da primeira edição do Programa Jovem Parlamentar 
Acreano (PJPA), com vistas a sua regular tramitação nesta Casa do Povo 
Acreano, nos termos regimentais. 
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