
 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

PROJETO DE LEI Nº ___ 

Dispõe sobre a contratação de 
empregados pelas pessoas jurídicas 
contratadas pela Prefeitura 
Municipal de Vila Velha. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de suas 

atribuições 

D E C R E T A : 

Art. 1o Fica estabelecida, nos termos desta Lei, a obrigatoriedade das pessoas 
jurídicas vencedoras de licitação e contratadas pelo Município, quando da 
contratação de empregados para realizarem atividades vinculadas ao contrato, a 
contratarem apenas entre os trabalhadores com cadastro no Sistema Nacional de 
Emprego – SINE – de Vila Velha, respeitado o percentual previsto na lei 5.623 de 
2015. 

Art. 2º Os órgãos e entidades da Administração Municipal deverão fazer constar 
expressamente dos editais de licitação que tenham por objeto serviços e obras, sob 
pena de invalidação dos certames respectivos, e nos contratos correspondentes, a 
obrigação estabelecida por esta Lei.    

Art. 3º No processo de seleção para atendimento ao disposto do art. 1º desta Lei 
deverá ser observada a preferência aos trabalhadores que comprovem residência no 
Município de Vila Velha. 

Art. 4º A verificada inobservância das disposições desta Lei, de sua regulamentação 
e/ou da legislação pertinente, constituirá descumprimento contratual absoluto, o que 
implicará na rescisão do contrato respectivo à empresa infratora por parte da 
Administração Pública Municipal.  

Parágrafo único. A empresa que der causa à rescisão contratual na forma do caput 
deste artigo, além de não possuir direito aos pagamentos ainda não realizados, 
arcará com a indenização por perdas e danos em favor do Município. 

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente Lei no prazo de 
60 (sessenta) dias contados de sua publicação. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Vila Velha/ES, 28 de fevereiro de 2018. 
 
 
 

PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS 
Vereador Líder PR 

 



 

 

 

 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Senhor Presidente. 
 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame 
e deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a 
contratação de empregados pelas empresas prestadoras de serviços contratadas 
pela Prefeitura Municipal de Vila Velha. 
 
A presente proposição tem por objetivo dar maior isonomia na contratação de 
empregados por parte das pessoas jurídicas prestadoras de serviços à 
Administração Pública Municipal, promovendo igualdade de oportunidades aos 
cidadãos, assim como, sempre que possível, preferência aos que comprovem 
residência no município de Vila Velha. 
 
Ademais, busca-se com presente medida, evitar a danosa prática ao erário público, 
em que os governantes contratam empresas sob condição destas contratarem 
“apadrinhados” políticos, muitas vezes pagando salários maiores que a média de 
mercado e sem a contraprestação do serviço do referido “apadrinhado”. 
 
Neste ponto, conferindo isonomia nas referidas contratações, evita-se o desvio de 
recursos públicos, o superfaturamento de contratações e confere maior moralidade e 
probidade nas ações do Poder Público Municipal. 
 
Além disso, caso aprovada, a Lei decorrente deste projeto terá o condão de conferir 
maior publicidade e transparência às contratações de Pessoas Jurídicas contratadas 
e concessionárias do Poder Público Municipal, tendo em vista que, como se sabe, 
embora sigam o regime jurídico de direito privado em suas relações, aproximam-se 
do regime jurídico de direito público em razão de receberem verbas pública e 
realizarem serviços típicos da Administração Pública. 
 
Outrossim, cumpre salientar que o Projeto de Lei em epígrafe está em consonância 
com os ditames constitucionais a respeito da competência legislativa, tendo em vista 
que, de acordo com o art. 22, XXVII, CF, compete privativamente à União legislar 
sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as 
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, o que efetivamente realizou por meio das leis 8.666/93, 
12.462/2011, 8.987/95, 11.079/2007, dentre outras. 
 
Tal preceito constitucional não impede que o Município, por meio de sua Casa 
Legisladora, edite leis sobre pontos específicos das contratações públicas de acordo 
com o interesse local, conforme art. 30, I e II, CF. 
 
Ante todo o exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente 
projeto de lei, que certamente trará inegáveis benefícios ao nosso município, se 



 

 

 

 

 

tornando um dos pioneiros na aplicação da Justiça Restaurativa, bem como, 
tornando a sociedade mais harmoniosa, mais amigável, com maior diálogo e 
entendimento entre os indivíduos. 
 
 
 
 

PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS 
Vereador Líder PR 


