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SUMULA:  Dispõe sobre a aprendizagem na 
Administração Pública direta de Sulina, 
revoga a Lei Municipal nº 551, de 19 de 
junho de 2009 e dá outras providências. 

  
 
 
    Eu CARLOS OLNEZ DALCIM , Prefeito Municipal de Sulina 
– Estado do Paraná, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e, eu promulgo e sanciono a 
seguinte: 
 
   LEI 
  
    Art. 1º  - Esta Lei regula a aprendizagem, por meio da 
contratação, pela Administração Pública direta do Município, de entidades 
qualificadas em formação técnico-profissional metódica que tenham por 
objetivos a assistência ao adolescente e à educação profissional.  
 
    Art. 2º  A Administração Pública direta do Município deverá 
manter aprendizes com idade entre 14 (quatorze) e 24 (vinte e quatro) anos 
incompletos, nos termos desta Lei. 
 
    Parágrafo único.  A idade máxima prevista no caput deste 
artigo não se aplica aos aprendizes com deficiência. 
 
    Art. 3º  Os aprendizes serão contratados pelo prazo 
máximo de 2 (dois) anos, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o 
número de cargos públicos efetivamente providos. 
 
    Parágrafo único.  Ficam excluídos do cálculo a que se 
refere o caput deste artigo os cargos que demandem, para o seu exercício, 
habilitação profissional de nível superior e os cargos de provimento em 
comissão. 
 
    Art. 4º  A renumeração dos aprendizes será proporcional ao 
salário mínimo e de acordo com a quantidade de horas trabalhadas. 
 
 
 



    Art. 5º  Os contratos de aprendizagem regulados por esta 
Lei deverão ser celebrados para o exercício da aprendizagem em atividades 
materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que 
constituem área de competência legal da Administração Pública direta, e que 
não exponham o aprendiz a atividades ou locais que, por sua natureza ou 
pelas condições em que é realizado, seja suscetível de prejudicar a saúde, a 
segurança ou a moral, incluídos na Lista das Piores Formas de Trabalho 
Infantil (Lista TIP), organizada em conformidade com a Convenção nº 182 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), aprovada pelo Decreto 
Legislativo nº 178, de 14 de dezembro de 1999, e promulgada pelo Decreto 
Federal nº 3.597, de 12 de setembro de 2000. 
 
    Art. 6º  As atividades a que se refere o art. 5º deverão 
corresponder às seguintes áreas do conhecimento: 
 
    I – gestão de atendimento: acompanhamento das 
atividades de atendimento ao público, marcação de reuniões, palestras, cursos, 
seminários, apropriando-se das técnicas utilizadas pelos servidores no 
exercício das ações e de relacionamento entre órgãos e entidades, com foco 
em qualidade do atendimento, prazos de resposta e urbanidade; 
 
    II – gestão de comunicação: operação de máquinas 
reprográficas (a partir de 16 anos de idade), escaneadores, programas de 
informática, utilização da internet, construção de atas de reunião, 
operacionalização de sistemas de fax, telefonia e correio eletrônico, 
transmissão de recados e mensagens simples e acompanhamento das 
publicações veiculadas na imprensa oficial; 
 
    III – gestão documental: aprendizagem de técnicas de 
redação oficial, digitação de documentos com utilização de editor eletrônico de 
textos, instrução processual utilizada na Administração Pública, noções de 
arquivo com foco em classificação de documentos, acondicionamento e tabela 
de temporalidade, segurança da informação e recebimento e entrega de 
processos e documentos; e 
 
    IV – gestão de patrimônio: acompanhamento das 
atividades de aquisição de bens pela Administração Pública, com foco nos 
procedimentos administrativos que permeiam todo o fluxo até o tombamento 
dos bens, noções de almoxarifado com foco no controle de fornecimento às 
Unidades, movimentação, manutenção e inventário de bens; e 
 
    Art. 7º  É vedado o exercício de atividades exclusivas às 
categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos da Administração 
Pública. 



    Parágrafo único.  As atividades desenvolvidas pelo 
aprendiz serão supervisionadas por servidor designado pela Administração. 
 
    Art. 8º  Para a validade dos contratos de aprendizagem 
firmados com base nesta Lei deverá ser assegurada ao aprendiz a inscrição 
em curso de aprendizagem ofertado por entidade de formação técnico-
profissional metódica, devidamente inscrita no Conselho Municipal de Defesa 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e no Cadastro Nacional de 
Aprendizagem Profissional do Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
    Art. 9º  Os programas de aprendizagem desenvolvidos com 
base nesta Lei serão executados por entidades qualificadas em formação 
técnico-profissional metódica que tenham por objetivos a assistência ao 
adolescente e à educação profissional. 
 
    § 1º O vínculo empregatício do aprendiz se dará com a 
entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica que ministre o 
curso de aprendizagem, que deverá proceder ao registro e à assinatura da 
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. 
 
    § 2º A jornada de trabalho do aprendiz contratado com 
base nesta Lei, prática ou teórica, será de 24 (vinte e quatro) horas semanais, 
divididas entre o trabalho de aprendizagem e o educativo. 
 
    Art. 10 . A aprendizagem regulada nesta Lei constitui-se em 
ação prioritária no âmbito dos Planos Plurianuais, Leis de Diretrizes 
Orçamentárias e Orçamentos Anuais do Município. 
 
    Art. 11.  A contratação de entidades qualificadas em 
formação técnico-profissional metódica pela Administração Púbica, nos termos 
desta Lei, observará os termos da legislação que rege as licitações e contratos 
administrativos. 
 
    § 1º Para habilitar-se no certame licitatório a que se refere 
o caput deste artigo, a entidade deverá estar cadastrada e obter a validação do 
curso de aprendizagem junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
    § 2º A seleção de aprendizes pelas entidades qualificadas 
em formação técnico profissional metódica, será realizada mediante processo 
seletivo simplificado, que levará em consideração os conhecimentos mínimos 
necessários para o desempenho das ocupações definidas nos programas de 
aprendizagem, além de adotar critérios baseados em aspectos 
socioeconômicos e culturais, com mecanismos que garantam a participação 
majoritária de adolescentes em situação de vulnerabilidade social e econômica. 
 



    § 3º Será obrigatória a freqüência no ensino fundamental 
ou médio e nos programas de educação de jovens e adultos quando o aprendiz 
não tiver concluído a educação básica. 
 
    § 4º A aferição da escolaridade ou do nível de cognição do 
aprendiz com deficiência intelectual deverá observar os limites impostos pela 
deficiência. 
 
    § 5º Serão assegurados ao aprendiz com deficiência 
ambientes acessíveis e auxílio técnico necessário ao bom desempenho de 
suas atividades. 
 
    Art. 12.  Aplicam-se aos contratos de aprendizagem 
firmados com base nesta Lei, no que couber, as disposições sobre a 
aprendizagem profissional previstas na Consolidação das Leis do Trabalho - 
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
 
    Art. 13. Ficam integralmente revogadas as disposições da 
Lei Municipal nº 551, de 19 de junho de 2009. 
 
    Art. 14º  - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.  
 
    Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, em 30 de março 
de 2012, 26º da Emancipação e 24º de Administração. 
 
 
 
      CARLOS OLNEZ DALCIM 
            Prefeito Municipal 
 
Registre-se e Publique-se 
Em 30 de março de 2012 
 


