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CAMARA MUNICIPAL DE JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI
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Disp6e sobre a obrigatoriedade das empresas presteidtw`
servi¢os ao Nlunicipio, bern como daquelas contratadas pela
Administracao Municipal para realiza§ao de obras e servi¢os
e, ainda, das que gozarem de bene!ficios fiscais do Municipio,
contratarem e mantorem empregados prioritariamente
trabalhadores domiciliados em Jacarei e da outras
provid6ncias.

0 PREFEITO DO MUNICIPIO DE JACAREi, USANDO DAS

ATRIBulcoES QUE LHE SA0 CONFERIDAS POR LEI, FAZ
SABER

QUE

A

CAMARA

MUNICIPAL APROVOU

E

ELE

SANcloNA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.1° Fjcam as empresas prestadoras de servieos publicos ao
Municipio de Jacarei, bern como aquelas contratadas pela Administracao Municipal para a

realizagao de obras e servieos e, ainda, aquelas que gozarem de beneficios fiscais concedidos
pelo Municipio obrigadas a contratarem e manterem empregados prioritariamente trabalhadores

domiciliados em Jacarei, no percentual de 70% (setenta por cento) do seu quadro efetivo de
funcionarios.

§ 1° 0 percentual previsto no capuf deste artigo e para as novas
vagas que forem criadas na vigencia desta Lei, compreendidas por fun¢ao dos trabalhadores
contratados.

§ 2° Para o c6mputo do percentual estabelecido, o trabalhador
deve estar, desde que devidamente comprovado, ha no minimo 6 (seis) meses domiciliado no

Municipio de Jacarei, sendo que a referida comprovagao sera feita por meio de comprovante de

\\` ::

residencia e do titulo de eleitor.

Art. 2° Nao se aplica a disposieao contida no artigo anterior para

contratagao de trabalhadores cuja mao de obra exija graduagao em curso superior.

Art. 3°

As empresas abrangidas por esta Lei tambem serao

obrigadas a destinar 15% (quinze por cento) da reserva percentual determinada pelo artigo 1° para
mao de obra exclusivamente feminina.
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Pafagrafo i]nico.

Na hip6tese de nao haver candidata para

preenchimento da vaga destinada a mao de obra feminina em 15 (quinze) dias ap6s a publicaeao

de sua abertura, a empresa podefa destina-la a trabalhador do sexo masculino.
Art. 4° A fiscalizagao do cumprimento desta Lei sera efetuada
pelos 6rgaos competentes da Prefeitura Municipal.

Art. 5° 0 nao cumprimento do disposto nos artigos 1° e 3° da
presente lei sujeitara a empresa infratora as seguintes punig6es, progressivamente:
I - advertencia;
11 -multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

Ill - suspensao tempofaria do Alvara de funcionamento e das
atividades, ate a comprovaeao do cumprimento das exigencias desta lei;

lv - suspensao definitiva do Alvara de funcionamento e das
atividades.

Pafagrafo dnico. A multa constante do inciso 11 deste artigo sera
corrigida anualmente pelo mesmo indice de corregao do Valor de Refetencia do Municipio -VRM.

Art. 6° A abertura das vagas previstas nesta Lei sera publicada

em veiculo de comunicaeao de massa, nas Sedes Sindicais de cada categoria e no Posto de
Atendimento ao Trabalhador - PAT.
Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.
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JUSTIFICATIVA

Apresentamos a consideragao dos Senhores Vereadores o
presente projeto de lei objetivando priorizar e fortalecer a mao de obra disponivel no Municipio.

E justo que as empresas prestadoras de servieos ao Municipio de
Jacarei, ao inves de trazerem funcionarios de fora, aproveitem os trabalhadores qualificados aqui

existentes, quer desempregados, quer estejam em busca de nova oportunidade de trabalho.
Nossa

intengao,

com

a

proposta,

e

tambem

dar

mais

oportunidades de emprego a mao de obra feminina disponivel.

Assim

justificada

esta

propositura

e

considerando

a

sua

importancia, esperamos merecer dos Senhores Vereadores o apoio necessario para que seja

aprovada, ao que desde ja agradecemos.
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