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AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3838/2018 

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 previstas no art. 10, § 1º, da Lei Orgânica do Município, 

D E C R E T A: 

Art. 1
o
 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 Municipal nº 5.623/2015. 

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 da data de sua publicação. 

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

Vila Velha, 19 de junho de 2018. 
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