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LEI Nº 3.757/2019, DE 23 DE JANEIRO DE 2019 

Altera a Lei nº 2.662/2010, de 05 de julho de 

2010 e a Lei n° 2.913/2012, de 16 de fevereiro 

de 2012, que institui o “Programa Jovem 

Aprendiz” no âmbito do Município de 

Chopinzinho e dá outras providências. 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte 

LEI: 

Art. 1º. A Lei Ordinária nº 2.662/2010, de 06 de agosto de 2010, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 2°. Compete ao Município de Chopinzinho, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Administração e/ou da Secretaria Municipal de Assistência Social, e 
respectivos órgãos vinculados, diretamente ou por intermédio de entidade ou 
empresa contratada, observada a oportunidade e conveniência da Administração, a 
gestão dos contratos firmados com os jovens participantes do “Programa Jovem 
Aprendiz”, podendo estabelecer convênio com entidades sem fins lucrativos do 
Sistema “S” ou entidade autorizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, para 
formação profissional e execução do programa, com a finalidade de preparar, 
encaminhar e acompanhar a inserção no mercado de trabalho dos jovens aprendizes 
e disponibilização de cursos profissionalizantes. 
 
Art. 5°. ............................................................................................................................. 
§3°. Compete ao Município de Chopinzinho, por intermédio da Secretaria Municipal 
de Administração e/ou da Secretaria Municipal de Assistência Social, e respectivos 
órgãos vinculados, diretamente ou por intermédio de entidade ou empresa 
contratada, observada a oportunidade e conveniência da Administração, a gestão dos 
contratos firmados com os jovens participantes do “Programa Jovem Aprendiz”, bem 
como a responsabilidade pela elaboração dos contratos, registro na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social CTPS, recebimento e arquivamento dos documentos 
pessoais apresentados no ato da contratação. 
 
Art. 33. As inscrições para o Programa Municipal Jovem Aprendiz poderão ser 
realizadas a cada 02 (dois) anos, ou em período menor, a critério da Administração, 
em data pré-determinada, em locais e horários a serem prévia e amplamente 
divulgados. 
 

Art. 2º. A Lei Ordinária nº 2.913/2012, de 18 de fevereiro de 2012 que alterou 

a Lei n° 2.662/2010, de 05 de julho de 2010, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art.3°. ............................................................................................................................ 
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§3°. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito 
e com prazo máximo de 02 (dois) anos, em que a Administração Pública Municipal,  
diretamente ou por intermédio de entidade ou empresa contratada, observada a 
oportunidade e conveniência da Administração, se compromete a assegurar ao 
aprendiz, inscrito no programa de aprendizagem de que trata esta lei, a formação 
técnico-profissional metódica compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e 
psicológico, e o aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas 
necessárias a essa formação. 
Art. 7°. O Município de Chopinzinho disponibilizará, no mínimo, 25 (vinte e cinco) 
vagas para Jovens Aprendizes em seu Quadro de Servidores. 
Art. 15.............................................................................................................................. 
§3°. O vínculo empregatício do aprendiz se dará com o Município de Chopinzinho, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Administração e/ou da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, diretamente ou por intermédio de entidade ou empresa 
contratada, observada a oportunidade e conveniência da Administração, que deverá 
proceder ao registro e à assinatura da Carteira de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS.  
Art. 16. A contratação do aprendiz poderá ser efetivada pela Administração Pública 
Municipal, diretamente ou por intermédio de entidade ou empresa contratada, que se 
obriga ao cumprimento da cota percentual de aprendizagem, ou, supletivamente, 
pelas pessoas jurídicas sem fins lucrativos mencionados no inciso III do art. 12 da Lei 
n° 2.662/2010. 
§1°. Na hipótese de contratação de aprendiz pela Administração Pública Municipal, 
diretamente ou por intermédio de entidade ou empresa contratada, que se obrigue ao 
cumprimento da cota percentual de aprendizagem, deverá ser estabelecida a 
condição de empregador, devendo inscrever o aprendiz em programa de 
aprendizagem a ser ministrado pelas pessoas jurídicas indicadas no art. 12 da Lei n° 
2.662/2010. 
§2°. A contratação de aprendiz, por intermédio de pessoas jurídicas sem fins 
lucrativos de que trata o inciso III do artigo 12, para efeito de cumprimento da 
obrigação estabelecida no caput do artigo 13, somente deverá ser formalizada após a 
celebração de convênio, consórcio, contrato, acordo, ajuste, termo de parceria, termo 
de cooperação, contrato de gestão, contrato de programa ou outros instrumentos 
congêneres, com órgãos, entidades, associações, fundações, organizações sociais, 
organizações da sociedade civil de interesse público, sejam elas de direito público ou 
privado, respeitadas as disposições das legislações Federal, Estadual e Municipal, 
entre a Administração Pública Municipal e a pessoa jurídica sem fins lucrativos, no 
qual, dentre outras obrigações recíprocas, se estabelecerá as seguintes: 
I - ..................................................................................................................................... 
II - ...................................................................................................................................” 
 

Art. 3°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições que lhe sejam contrárias. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO/PR, DE 23 DE JANEIRO DE 2019. 

 
Álvaro Dênis Ceni Scolaro 

Prefeito  
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