
 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 
 

PROJETO DE LEI 
 

Autoriza a implantação de escritórios 
compartilhados no município de Vila 
Velha, denominados VilaWork, mantidos 
pela administração pública municipal. 

 

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 autorizada a implantação de escritórios compartilhados no município de 
Vila Velha, denominados VilaWork, mantidos pela administração municipal. 
 
Art. 2º Para os efeitos desta Lei considera-se escritório compartilhado um local com 
suporte administrativo e tecnológico, autorizado a sediar múltiplos estabelecimentos, 
sejam pessoas físicas ou jurídicas, espaços compartilhados e colaborativos – na 
modalidade de coworking, que possuam infraestrutura de escritório com serviços de 
recepção e atendimento telefônico, podendo ainda dispor de estações de trabalho, 
salas de reuniões, auditórios e estrutura de correspondência, telefonia e internet. 
 
Parágrafo único. Define-se coworking os ambientes nos quais, empresas, 
profissionais ou empreendedores de diferentes áreas e segmentos, trabalham, 
interagem e compartilham o espaço para desenvolvimento de seus projetos. 
 
Art. 3º Para o cumprimento desta Lei, o Poder Executivo poderá firmar convênios ou 
termos de parceria público-privada (PPP) com universidades e empresas, públicas e 
privadas que atendam aos objetivos desta Lei.  
 
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a baixar as normas que se fizerem 
necessárias ao fiel cumprimento desta Lei. 
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da publicação. 
 

Vila Velha, 11 de fevereiro de 2019 
 
 

 
BRUNO LORENZUTTI 

VEREADOR  
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JUSTIFICATIVA 

 
 
Os escritórios compartilhados na modalidade co-working ou cotrabalho têm como 

objetivo fomentar o desenvolvimento das empresas e o empreendedorismo local, se 

baseia no compartilhamento de espaço e recursos de escritório, reunindo pessoas 

que não necessariamente trabalham na mesma área de atuação. Para isso, o 

espaço oferece completa infraestrutura de trabalho: salas com internet, impressoras, 

mesas, cadeiras, material de escritório, telefone fixo, atendente permanente e 

instalações de apoio. Além da redução do custo operacional, a modalidade promove, 

ainda, networking, colaborativismo e trocas de informações entre equipes uma ideia 

simples: profissionais independentes que procuram um espaço democrático em que 

possam desenvolver seus projetos sem o isolamento do home office ou as 

distrações de espaços públicos. Com ele, o empreendedor pode pensar unicamente 

na sua empresa, sem as demandas da burocracia. No coworking, encontram-se 

ambientes especialmente pensados para o trabalho autônomo, muito networking 

com pessoas de diversas áreas e toda a estrutura para receber clientes com um 

custo menor do que se teria ao alugar uma sala comercial. (GIRARDI ET AL, 2016) 

Algumas prefeituras já implantaram estruturas como essa, como Curitiba (Worktiba), 

Itabira (ItabiraHub), Uberaba (ParqueLabs), entre outros. A parceria entre o poder 

público e as universidades pode ser uma ótima alternativa para a implantação desse 

projeto, fundamentada pelo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

assinado em 2016 pela Presidência (Lei 13.243), que permite a docentes em regime 

de dedicação integral desenvolver pesquisas dentro de empresas e que laboratórios 

universitários sejam usados pela indústria para o desenvolvimento de novas 

tecnologias. 
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