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AUTORIZA o Poder Executivo instituir o Programa

Amazonai Abraça - Dependentes Químicos, no

âmbito do Estado do Amazonas.
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZCNAS DECRETA:

Art. L" Fica autorizado o Poder Executivo instituir o Progralna Amazonas Abraça -

Dependentes Químicos, que objetiva a criação dl reserva mínima de t% (um por

cento) do total de vagas nos contratos de qua quer natureza para dependentes

químicos, no âmbito do Estado do Amazonas.

Parágrafo único. As empresas enquadradas a Lei F:deral n" 7.!02, de 20 de junho de

l-983, ficam excluídas do programa de que trata o caput.

Art. 2" Para participação do Programa Amazonas Àbraça - Dependentes Químicos, o

dependente químìco deve:

| - estar cumprindo o seu plano individual de tmtamento junto a uma instituição

pública devidamente credenciada no Sistema de Apoio Psicossocial - CAPS ou outra

instituição credenciada junto à Secretaria de Estado de Saúde - SUSAM ou à Secretaria

de Estado da Assistência Social - SEAS ou à Secre:aria de Estaclo de Justiça; Direitos

Humanos e Cidadania - SEJUSC, no que tange sobre a seara de dependência química.

ll- atender os requesitos básicos da empresa em que seja contratado; e

lll - cumprir rigorosamente as normas da empresa contratante
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Art. 3" Ficam a Secretaria de Estado do Trabalho - SETRAB; a Secretaria de Estado da

Saúde - SUSAM e a Secretaria de Estado de Planejamento; Desenvolvimento; Ciência;

Tecnologia e lnovação - SEPLANCTI autorizadas a firmar parcerias com instituições

públicas ou privadas para a execução desta Lei.

Art. 4' É totalmente facultativa a participação dos dependentes químicos neste

Programa.

Art. 5" Esta Lei entra em vigor na data na sua publicrção.

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, MANAUS O]. dC

agosto de 20i.9.
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JUSTIFICATIVA

A propositura deste Projeto de Lei rbjetiva a criação de uma reserva

laboral de t% (um por cento) diante das empresas f ue venham a ser contratadas pelo

Poder Executivo Estadual, para que assim possa serexpandida e estimulada à inserção

social de dependentes químicos.

Muitos dependentes químicos são encontrados desolados buscando

uma recuperação. Porém estes são banalizados pela própria sociedade que extingue as

oportunidades de recuperação e de inserção, levando, e até, proporcionando um

aumento crítico do quadro da dependência química.

Para os dependentes deve haver Lma oportunidade, principalmente

àqueles que buscam uma recuperação.

Aqueles que buscam uma recuperação devem ser estimulados e

abraçados, pois esta é uma indicação que estão fazendo o que é bom para eles

mesmos e para a sociedade. Assim, sendo uma bonificação, o emprego, ao indivíduo

por desejar se recuperar que com certeza levará dignidade a este,

Trabalhando, o indivíduo vai estar se inserindo na sociedade e sendo

abraçado pela oportunidade de estar em labor.

Ao Estado será uma forma de estinrular a recuperação, e ainda assim,

estará executando um grande projeto social ond= não acarretará custos ao erário

público.

Por assim, conto com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação da

presente propositura.
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