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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

"Deus seja buvado "

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito
Santo, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo § 7° do artigo 40 da Lei Orgânica do
Município de Vila Velha "Faz saber que o Prefeito vetou, o Plenário da Câmara rejeitou o
veto, e ele, nos termos do § 6° do artigo 221 da Resolução n° 459/95 (Regimento Interno da
Câmara), promulga o Autógrafo de Lei n° 4.049/19, que se transformou na LEI N° 6.278, de
13 de dezembro de 2019."

LEI N" 6.278, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a contratação de pessoas em
situação de rua por empresas vencedoras
de licitação pública no município de Vila
Velha e dá outras providências.

Art. 1° Aos órgãos da administração pública direta e indireta do município de Vila Velha
ficam facultados a criação de mecanismos, nos projetos básicos e projetos executivos de obras
e serviços, visando a contratação de pessoas em situação de rua por empresas vencedoras de
licitações públicas.

Parágrafo único. A contratação de trabalhadores em situação de rua deverá ser em percentual
não inferior a 3% (três por cento) do pessoal contratado, garantida sempre a contratação de
pelo menos uma pessoa, sempre que o objeto da obra ou serviço for compatível com a
utilização de mão-de-obra de qualificação básica.

Art. 2° Terão direito a concorrer às vagas de emprego os trabalhadores em situação de rua
cadastrados na Secretaria Municipal de Assistência Social, desde que preencham os requisitos
profissionais mínimos exigidos para a execução do trabalho.

Parágrafo único. Caso o número mínimo de vagas destinadas aos trabalhadores em situação
de rua não seja preenchido, a Secretaria Municipal de Assistência Social poderá encaminhar
candidatos, conforme caput deste artigo, a curso de capacitação correlato às vagas
disponibilizadas e não preenchidas para atendimento a esta Lei.

Art. 3" Para ter direito ao benefício de que trata a presente Lei, o trabalhador em situação de
rua deverá comprometer-se a deixar as ruas em até 90 (noventa) dias após assinatura do
contrato de trabalho.

Parágrafo único. Para cumprimento da exigência do caput deste artigo, poderá o trabalhador
residir em qualquer abrigo ou albergue público do município, devendo este ser aceito como
endereço residencial provisório do trabalhador.

Art. 4° A Secretaria Municipal de Assistência Social, será responsável pelo encaminhamento
dos candidatos às vagas sobre as quais dispõe esta Lei, pelo acompanhamento semanal da
situação do trabalhador beneficiário, bem como pela fiscalização da exigência disposta no
artigo 3°.

Parágrafo único. Para os moradores de rua cadastrados que não possuírem documentação
necessária para candidatura à vaga de emprego, a Secretaria Municipal de Assistência Social
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deverá proceder com todos os encaminhamentos e assistência para a obtenção da mesma por
parte do candidato.

Art. 5° Caso a Secretaria Municipal de Assistência Social não identifique nenhum trabalhador
em situação de rua com aptidão compatível para exercer as fimções necessárias às vagas
disponíveis, a administração municipal fica dispensada das obrigações da presente lei.

Art. 6° O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da data de sua publicação.

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

Vila Velha, 13 de dezembro de 2019.
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Presidente
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