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PROJETO DE LEI Nº 092/2011. 

 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de reservar no mínimo 5% das vagas das empresas que 

participam de programas de Benefício ou Isenção Fiscal do Estado do Espírito Santo para o 

primeiro emprego. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

Art.1º As empresas que, diretamente ou por meio de consórcios, integrem programas de 

benefício ou isenção fiscal outorgado pelo Estado do Espírito Santo deverão reservar, no seu 

quadro de pessoal, no mínimo, 5% (cinco por cento) das suas vagas de trabalho ao primeiro 

emprego, devendo, igualmente, manter este percentual enquanto viger o programa de incentivo 

fiscal do qual a empresa faça parte. 

  § 1º Nos casos em que o incentivo fiscal objetivar execução de obra como meta, ou 

mesmo, que venha ocorrer durante a fase de execução de obras, o percentual previsto no caput 

deverá ser assegurado durante toda a sua realização.  

Art. 2º Para os fins de que trata esta Lei será entendido como: 

I – primeiro emprego: aquele destinado a todas as pessoas que, mesmo tendo concluído estágios 

profissionalizantes, não tenham experiência profissional comprovada decorrente de relação de 

emprego, em carteira de trabalho ou por contrato de prestação de serviços, independente da 

idade, salvo restrição legal.  

Art. 3º Esta Lei será aplicada às empresas que, diretamente ou por meio de consórcios, forem 

beneficiadas por todo e qualquer programa de incentivo fiscal instituído pelo Estado do Espírito 

Santo a partir da data da vigência desta Lei.  

Art. 4º Será decretada a perda do incentivo fiscal da empresa que, participando de programa de 

incentivo fiscal de que trata esta Lei, deixar de cumprir a exigência de reservar o percentual 

mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas destinadas ao primeiro emprego, de acordo com o 

que trata o caput do artigo primeiro desta Lei. 

Art. 5º A adesão aos programas de incentivo fiscal de que trata esta Lei ficará condicionada ao 

comprometimento do que preceitua o artigo 1º desta Lei.  

Art. 6º No ato de efetivação do incentivo fiscal deverão constar as normas para o atendimento 

ao disposto nesta Lei. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  Sala de Sessões, 16 de fevereiro de 2011.  

 

  Luiz Durão 

    Deputado Estadual/4º Secretário 
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JUSTIFICATIVA 

 

  O Projeto que se põe em análise tem como fim obrigar empresas que participem 

de programas de incentivo fiscal outorgados pelo Estado do Espírito Santo reservar 5% 

(cinco por cento) de suas vagas para o primeiro emprego. Atendendo, assim, o clamor 

de uma grande parcela da sociedade que em vista da ausência de anotações que 

certifiquem a sua experiência na carteira de trabalho, o que não se traduz em 

incompetência, visto que estas pessoas não tiveram a sorte de demonstrar sua 

capacidade por falta de oportunidades. Portanto, este projeto significa a diminuição das 

dificuldades para conquistar o tão sonhado primeiro emprego.  

 

  O Estado, ao conceder o incentivo e/ou isenção fiscal, passa a abrir mão de 

receitas importantes que poderiam ser aplicadas em diversas áreas como saúde e 

educação. Deste modo, nada mais justo que estas empresas, ao serem beneficiadas com 

a redução ou isenção de tributos, façam a sua parte contribuindo com estas pessoas que 

necessitam de uma oportunidade para adquirir a experiência tão sonhada, porque sem 

esta, normalmente não se consegue emprego com tanta facilidade, não conseguindo, 

deste modo, se inserir no mercado do trabalho.  

  Assim, é obrigação do Poder Público buscar maneiras para que se possa garantir, 

aos cidadãos que vivem no Estado do Espírito Santo, condições que possam dar 

subsídios ao início de suas vidas profissionais os qualificados para que consigam atingir 

o seu escopo maior, qual seja, uma vida profissional que garanta para ele e sua família o 

bem estar desejado.  

  

 

  

 


