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ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

PROJETO DE LEI No 029/2022.
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"Dispõe sobre a reserya de percentual
de vagas de trabalho em serviços e/ou
obras públicas Para Pessoas em

de rua em nosso MuniciPio".

Social deverá fornecer uma
qual entregará à empresa,
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atribuiçÕes que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA: Po

Art. 1o - Deverá Ser reservado, às peSSoaS em situação de rua assist iE,;fl
por políticas da Secretaria Municipal de Assistência Social, o pereentcraT-"

de 5% (cinco por cento) do total de vagas de trabalho disponibilizadas a

partir das contrataçÕes de serviços e/ou obras públicas municipais.

Parágrafo único. O percentual estabelecido no "caput" deste artigo

deverá constar nos editais de licitaçáo.

Art. 20 - Apos a contratação, as empresas responsáveis pela execução de

obras e/ou serviços publicos deverão informar à Secretaria Municipal de

Assistência Social, a exata quantidade de postos de trabalho que serão
gerados em cada contrato firmado.

Art. 3o - O candidato à vaga será indicado a partir de avaliação da

Secretaria Municipal de Assistência Social e deverá atender aos seguintes

requisitos:

| - estar sendo assistido pela Secretaria Municipal de Assistência Social;

ll - cumprir a jornada de trabalho estipulada no contrato de trabalho;

lll - atender aos requisitos profissionais definidos pela empresa
contratante,

lV - cumprir, rigorosamente, as normas da empresa contratante.

§ 1o - A Secretaria Municipal de Assistência
declaração de assistência ao candidato, o
quando do recrutamento/contratação.
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§ 2o - O candidato deverá prestar informaçÕes, mensalmente, à Secretaria

úunicipal de Assistência Social sobre sua rotina e cumprimento do

contrato.

Art. 40 - Transcorridos 30 (trinta) dias apos o recebimento da informação

de disponibilidade de vaga, coniotme o art. 2o desta Lei, e não havendo

indicação de candidato [ela Secretaria Municipal de Assistência Social,

fica a ôn',pr"t, dispensada do cumprimento desta Lei'

Art. 50 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2022'

A^A'
Andersón Badueiro
Vereador autor.
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ESTADO DA BAHIA

cÂMARA MUNtctPAL DE ALAGoINHAS

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI NO 02912022.

lncluso, encaminho a esta Casa Legislativa, o projeto de lei que dispÕe
sobre a reserva de percentual de vagas de trabalho, em serviços e/ou
obras públicas, às pessoas em situação de rua.

Tal medida visa a oportunizar atividades laborativas, como forma de
inserção ao mercado de trabalho, além de conter o crescimento deste
grupo populacional, o qual se caracteriza, conforme a Secretaria Nacional
de Assistência Social, por viver em "condição de pobreza absoluta,
vínculos interrompidos ou fragilizados e falta de habitação".

Diante do exposto, solicito a respectiva apreciação, na certeza que apos o

trâmite regular será ao final deliberado e aprovado na forma regimental.

Sala das Sessões, 10 de maio de 2022.

A-'
Anderson Baqueiro
Vereador autor.
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PARECER DA COMTSSÃO DE CONST|TU|çÃO,
JUSTIçA E REDAçÃO FTNAL AO PROJETO OC IÉI ruó
029t2022.

A comissão de constituição, Justiça e Redação Final, apos estudosao Projeto de Lei no 029t2022, de autoria do Vereador Anderson
Baqueiro, que "Dispõe sobre a reserya de percentual de vagas detrabalho em serviços e/ou obras públicas para pessoas emsituação de rua em nosso Município',, opina pela sua tramitação
devido a sua constitucionalidade.

Esteéonossoparecer,
Salvo melhor juízo.

17 de maio de 2022.

Ver. Luciano M Almeida - Presidente

nçalves - Relator

Santos - Membro.
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