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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DEPUTADO ATAYDE ARMANI

PROJETO DE LEI Nº   413/2008

Cria  o  Programa  de  Inserção  da  Juventude  no  Mercado  de
Trabalho, no âmbito do Estado do Espírito Santo.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º Esta Lei cria o Programa de Inserção da Juventude no Mercado de Trabalho, especialmente no que
diz respeito ao primeiro emprego, na forma das diretrizes do Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro
Emprego (PNPE), criado pela Lei nº 10.740/04.

Art. 2º As ações decorrentes dessa legislação têm por objetivo:

 I.  inserir o jovem no mercado de trabalho;
II.  proporcionar meios para garantir a sua escolarização e a capacitação profissional dos jovens;
III.   estimular  o  desenvolvimento  de  cooperativas  e  outras  formas  associativas  na  geração  de

trabalho e renda;
IV. contribuir para a existência de uma cultura de respeito aos direitos trabalhistas;
V. estimular organismos governamentais e privados na geração de emprego e renda para jovens.
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Art.  3º  Constituem-se  diretrizes  para  as  ações  e  visam  a  inserção  do  jovem  no  mercado  de  trabalho,
especialmente o primeiro emprego:

 I.  assegurar ao jovem a proteção da legislação trabalhista e das convenções ou acordos coletivos de
trabalho ou decisões normativas aplicáveis à categoria profissional a que estiver vinculado;

II. será assegurado ao jovem o acesso ao ensino e jornada de trabalho compatível com o seu horário
escolar;

III. as relações de emprego beneficiadas com incentivos devem estar regulares perante a legislação
federal do trabalho e da previdência, cabendo ao empregador todos os ônus legais, inclusive os encargos
sociais;

IV. terão prioridade para o preenchimento dos postos de trabalho os jovens oriundos de famílias em
situação de pobreza e que estejam cursando o ensino fundamental.

Art. 4º O poder público poderá garantir ações de profissionalização e capacitação para os jovens inseridos
na agricultura familiar.

Art. 5º O poder público, por meio de seu órgão competente poderá desenvolver projetos e incentivos que
visem  à  formalização  de  parcerias  com  cooperativas  de  produção,  empresas  de  autogestão,  as  micro,
pequenas  e  médias  empresas,  bem  como  os  proprietários  de  áreas  rurais  no  Estado,  para  viabilizar  e
estimular a contratação do jovem trabalhador.

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

Sala das Sessões, em 24 de novembro de 2008.

Atayde Armani
 Deputado  Estadual – Vice-Líder D 25
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JUSTIFICATIVA

 A Pesquisa Nacional por Amostra  de Domicilio  do Instituto Brasileiro de Geografia  e  Estatística
(Pnda-IBGE), já no ano 2000 revelava que o volume de desempregados jovens, entre 15 e 24 anos, passava
de  1  milhão  em  1998,  dados  que  demonstravam,  naquele  período,  um  assustador  aumento  da  taxa  de
desemprego juvenil que no prazo de dez anos saltou de 5,8% para 17,1%.
 Em 2004, nas seis regiões metropolitanas em que a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) foi
realizada  pelo  DIEESE  –  Departamento  Intersindical  de  Estatística  e  Estudo  Socioeconômico  –  a
população jovem de 16 a 24 anos somava 6,5 milhões de pessoas. Deste contingente, 4,7 milhões estavam
engajados no mercado de trabalho local, o que representa mais de um quarto dos trabalhadores com idade
igual ou superior aos 16 anos (25,7%).
 A mesma pesquisa também aponta que desse percentual de jovens mais atingidos pelo desemprego
são os  mais  pobres,  conforme a pesquisa  o  percentual  de desempregados é  o  dobro  do  apurado entre  os
jovens de renda mais elevada. A taxa de desemprego para os primeiros situava-se entre 67,1%, na grande
Salvador  e  58,5%,  na  Região  Metropolitana  de  São  Paulo,  em  2004.  Já,  para  os  jovens  originários  das
famílias com maior poder aquisitivo, as taxas de desemprego são muito inferiores: Porto Alegre (18,8%),
São Paulo (22,1%), Belo Horizonte (26,5%), Recife (31,1%) e a maior também em Salvador (34,4%).
 Ainda mais grave, porém, é a elevada parcela de jovens provenientes das famílias mais pobres não
freqüentam  a  escola  e  também  não  estão  trabalhando.  Essa  parcela  de  jovens  inativos,  em  situação  de
vulnerabilidade,  que  dedicam seu  tempo  exclusivamente  aos  de  Estímulo  ao  Primeiro  Emprego  para  os
Jovens  –  PNPE,  sendo  posteriormente  alterada  pela  Lei  10.940/2004  e  regulamentada  pelo  decreto
5.199/2004.

Diante dessa realidade, o presente projeto objetiva criar também em nosso Estado um instrumento
legal que possibilite a execução de uma política estadual de promoção e inserção do jovem no mercado de
trabalho,  por  meio  de  ações  de  cunho  educacional,  de  ensino  e  de  cultura,  desta  forma  protegendo  as
nossas crianças e os nossos jovens para o mercado de trabalho, conforme preceitua a Constituição Federal,
em seu artigo 24, IX e XV.
  


