
 

 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

Autoria: Vereador Arnaldinho Borgo 
 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3878/2018 

Destina às mulheres, na forma que 

menciona, 10% (dez por cento) do total de 

empregos e cargos das pessoas jurídicas 

contratadas pelo Poder Público Municipal, 

e dá outras providências.  

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. 1º Ficam as pessoas jurídicas contratadas pelo Poder Público Municipal obrigadas a 

destinarem para as mulheres 10% (dez por cento) dos empregos e cargos de seus quadros 

funcionais, dos quais 5% (cinco por cento) reservados às mulheres vítimas de violência, nos 

termos da Lei Federal nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e às 

ofendidas por tentativa de crime de feminicídio, decorrente de violência doméstica ou de 

relação amorosa.  

Art. 2º A violência contra a mulher tratada no caput do art. 1º deverá ser comprovada por 

expedientes e procedimentos constantes da ação penal, transitada em julgado ou não, 

mediante cópia: 

I - do inquérito policial elaborado nas Delegacias Especializada na Defesa e Proteção das 

Mulheres; 

II - da denúncia criminal; 

III - da decisão que concedeu a medida protetiva de urgência - MPU; 

IV - da sentença penal condenatória; 

V - da certidão ou do laudo social de acompanhamento psicológico, emitido por entidades 

públicas assistenciais ou organizações não governamentais de notória participação nas causas 

em defesa e proteção da mulher.  

Art. 3º Nos contratos celebrados com a municipalidade deverá constar cláusula que 

determine às empresas contratadas que, quando da seleção e contratação de pessoal, busquem 

no cadastro de pessoas inscritos no SINE/Vila Velha, órgão vinculado a Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Sustentável. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos atingem os contratos 

vigentes celebrados com o Poder Público em relação aos novos empregados das empresas 

contratadas. 

Vila Velha, 23 de agosto de 2018. 
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