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Parágrafo único. No caso da
funcional quantidade inferior a
empresa deverá empregar no
disposto no caput supracitado.

tNsflTUt A coNTRATAçÃo oe .loven ApRENDtz
NAS EMPRESAS QUE PRESTEM SERVTçOS DE
rencernrzaçÃo À pnereruRÂ DA ctDADE DE
BARREIRAS e oÁ ourms pnouoÊNcns.

empresa terceirizada possuir no seu quadro
dez e mais de cinco funcionários, a referida
mínimo um jovem aprendiz para atender o

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIMS, ESTADO DA BAHIA, NO USO DEsuAs ATRIBU]çÕES LEGATS E REGTMENTATS:

APROVA:

Art'- ío Ficam obrigadas as empresas que prestam serviços terceirizados àPrefeitura da cidade de Barreiras, na administração direta e indireta,
compreendendo as autarquias, empresas púbricas, socíedades de economia
mista e fundações, a contratar adolescentes e jovens deste município.

Art' 20 0 percentuar dessas contrataçôes não poderá ser inferior a quinze por
cento, sendo considerado percentuar superior sempre que houver dígiio decimar
acima ou igual a cínco, do montante de fr ncionários da empresa.

Art. 30 Para ocupação dessas vagas disponíveis o jovem aprendiz deverá
atender às seguintes condições:
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Art. 40 Havendo necessidade de máo de obra especializada' a empresa

contratada poderá exigir Jà oeneficiaoo certiÍicado de qualificação devida à

irniao, sem prejuízo para o cumprimento desta Lei'

Art.SoAfiscalizaçáoemonitoramentododispostonestaLeicompetiráaoórgão
que contratou a empresa terceirizada ou outro estabelecido pelo Poder

Executivo MuniciPal'

Art. 6' A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação'

l-teridademaiorouigualacatorzeanosemenorouigualavinteequatroanos;

ll- comprovar, por meio da carteira de trabalho' que nunca exerceu função

remunerada;

lll- estar cursando o ensino básico em escola pública ou privada'

Sala das sessões, 03 de setembro de 2019
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Em tempos de crise, a família fica cada vez mais com seu orçamento apertado

nossosadolescenteseojovensSentem,deimediato,asdificuldadesfinanceiras
dos pais no cumprimento das obrigações do dia-a-dia

Nesta jornada, com certeza, surgiram pessoas e empresas' !'-:^T:^ flT
oportríiO"O" ae aprender executando as atividades no dia a dia' para que asstm'

pudéssemos nos desenvolver pessoal e profissionalmente'

Apresentar esse projeto com a parceria da prefeitura permitindo contratar.um

Jàvem aprendizp,araÍazer parte do quadro de empresas contratadas' pois' além

da busca constante pelo sucesso a missão de uma empresa envolve também'

ã àesenvolvimento de todo o capital humano que ali está, principalmente aqueles

que estão iniciando suas atividades no mercado de trabalho'

DeacordocomaLeiFederalnol0.0gTde2000'ouLeidoMenorAprendiz'toda
empresa, de médio a grande Porte, ou

mais funcionários, deve contratar para

de 5olo a 15o/o de jovens na condição d

de 14 a 24 anos onde as atividades

fodem ser insalubres e não contemplam cargos na diretoria ou aqueles que

necessitam de habilitação proÍissional

Vale ressaltar, que a referida medida não onera os cofres públicos, pois a

qr""tiJàJ" de funcionários contratados permanece o mesmo' alterando

somente o percentual na obrigatorie( ade de contÍatação de jovens para o

exercício das atividades.

Neste sêntido a -aprovação desta lei e de fundamental importância e dá uma

contribuição importante na luta contra o desemprego e na valorização do Jovem

Aprendiz.

JUSTIFICATIVA

Sala das sessões, 03 de setembro de 2019

MACEDO RAMOS

VEREAOOR - PSDB

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Bairro São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77)3611-9628

Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br Ouüdoria: 0800-075-8101


