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e Inclusão para Jovem Aprendiz,  Pessoa com
Deficiência ou Reabilitado Aprendiz no Estado
de Mato Grosso.

       

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no art. 42 da Constituição
Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

 

Art. 1º – Fica instituído o Programa Estadual de Oportunidade e Inclusão para Jovem Aprendiz, Pessoa com
Deficiência ou Reabilitado Aprendiz no âmbito da administração pública direta, empresas públicas de capital
misto e assemelhadas, autarquias e fundações estaduais ou sob sua direção, direta ou indiretamente, por
meio ou em parceria com entidades sem fins lucrativos com os seguintes requisitos:

I – credenciadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego;

II – com comprovada expertise na política de promoção da igualdade de oportunidade, de combate à
discriminação e de inclusão da pessoa com deficiência ou reabilitada;

III – que apresentem condições metodológicas e físicas para formação de jovens e sua inclusão no mundo
do trabalho e emprego público;

IV – estejam inscritas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na forma do art. 431
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Parágrafo único – As entidades sem fins lucrativos de que trata o caput deste artigo contratarão os jovens e
a pessoa com deficiência ou reabilitada inscritos no programa sob regime de contrato de aprendizagem,
observadas as disposições do Decreto-Lei Federal nº 5.452, de 1º de maio de 1943 – CLT –, e da Lei
Federal nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000.

Art. 2º – O Programa Estadual de Oportunidade e Inclusão para Jovem Aprendiz, Pessoa com Deficiência ou
Reabilitado Aprendiz no Estado tem por objetivos:

I – O ingresso no mercado de trabalho, por meio da formação técnico-profissional;

II – Estimular a inserção, reinserção e manutenção dos aprendizes no sistema educacional, a fim de garantir



seu processo de escolarização.

III – Dar oportunidades e condições para que os aprendizes possam exercer a aprendizagem profissional na
área da administração pública direta e indireta;

Art. 3º – O programa de que trata esta lei será dirigido a jovens com idade entre quatorze e vinte e quatro
anos, a pessoa com deficiência ou reabilitada de qualquer idade, oriundos de famílias com renda per capita
de até meio salário-mínimo, que estejam cursando ensino fundamental ou médio, salvo na hipótese de
pessoa com deficiência, conforme a Lei nº 8.069, de 1990, art. 62, e a CLT, art. 428.

Art. 4º – O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo de 90 dias (EC 19/01).

Art. 5º – As despesas referentes à contratação dos aprendizes, na forma estabelecida pela legislação federal
mencionada no parágrafo único do art. 1º desta lei, correrão por conta da dotação orçamentária própria dos
órgãos da administração pública direta, empresas, autarquias e fundações executoras do programa.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 19 de Abril de 2016

 

José Domingos Fraga
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por escopo a implantação do Programa Estadual de Oportunidade e Inclusão
para Jovem Aprendiz, Pessoa com Deficiência ou Reabilitado Aprendiz no âmbito da administração pública
direta, empresas públicas de capital misto e assemelhadas, autarquias e fundações estaduais ou sob sua
direção, direta ou indiretamente, por meio ou em parceria com entidades sem fins lucrativos.

As entidades sem fins lucrativos de que trata o artigo 1º do Projeto aqui apresentado contratarão os jovens e
a pessoa com deficiência ou reabilitada inscritos no programa sob regime de contrato de aprendizagem,
observadas as disposições do Decreto-Lei Federal nº 5.452, de 1º de maio de 1943 – CLT –, e da Lei
Federal nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000.

Para a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, art. 428, caput, e § 1º:

Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por
prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze)
e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem formação
técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico,
e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. (Redação
dada pela Lei nº 11.180, de 2005)

§ 1º  A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e
Previdência Social, matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o
ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de
entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. (Redação dada pela Lei nº
11.788, de 2008)

 

A Constituição Federal, em seu art. 227, prevê a garantia institucional de mecanismos de proteção e
estímulo a formação e capacitação de jovens por parte do Estado

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente
e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas
específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional
nº 65, de 2010)

(...)

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras
de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do
jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a
facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos
arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. (Redação dada Pela Emenda
Constitucional nº 65, de 2010)

Importante que se diga que excepcionalmente, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a frequência à
escola, desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental, nas localidades onde não houver oferta de
ensino médio para o cumprimento do disposto no § 1º do art. 428 da CLT (art. 428, § 7º, da CLT).



“§ 7o  Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do disposto
no § 1o deste artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a freqüência à escola, desde
que ele já tenha concluído o ensino fundamental. (Incluído pela Lei nº 11.788, de 2008)”

No caso de portador de deficiência ou o reabilitado, não há limite máximo de idade para sua contratação
como aprendiz, podendo a duração do curso de formação e correspondente contrato de aprendizagem
profissional, ultrapassar os dois anos.

Para o portador de deficiência mental, a comprovação da escolaridade, para fins do contrato de
aprendizagem, levará em conta, sobretudo, as habilidades e competências relacionadas com a
profissionalização.

A legislação prioriza a contratação de adolescentes entre 14 e 18 anos, exceto quando as atividades práticas
da aprendizagem ocorrerem no interior do estabelecimento, sujeitando os aprendizes à insalubridade ou à
periculosidade, sem que se possa elidir o risco ou realizá-las integralmente em ambiente simulado; a lei
exigir, para o desempenho das atividades práticas, licença ou autorização vedada para pessoa com idade
inferior a dezoito anos; e a natureza das atividades práticas for incompatível com o desenvolvimento físico,
psicológico e moral dos adolescentes aprendizes. Nessas três hipóteses, a contratação deverá ser de
aprendizes com idade entre 18 e 24 anos.

A contratação de aprendizes por órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional
escapa à disciplina do Decreto nº 5.598, de 2005, que textualmente prevê o advento de regulamentação
específica sobre a matéria, ainda não editada.

Em que pese a ausência de regulamentação, a contratação de aprendizes, prevista na Constituição, já vem
ocorrendo em órgãos e entidades de direito público de alguns Estados

Desse modo, a presente proposição tem por escopo regulamentar tal direito no Estado de Mato Grosso, não
impondo aos poderes do Estado sua execução, mas autorizando sua regulamentação por ato administrativo,
permitindo pleno aproveitamento de recursos disponíveis e normatizando a ação dos gestores públicos.

Entendemos ser o programa, uma oportunidade de inclusão do Jovem Aprendiz, Pessoa com Deficiência ou
Reabilitado Aprendiz, que vem cumprir sua função social e reparar uma injustiça, qual seja, a discriminação
por idade, por deficiência e origem social.

Pelo exposto, conto com os nobres pares, para a aprovação deste Projeto de Lei de relevante alcance social.
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