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DISPÕE SOBRE A RESERVA DE
PERCENTUAL DAS VAGAS DE
TRABALHO EM SERVIÇOS E
OBRAS PÚBLICAS PARA
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE
RUA NO MUNICÍPIO DE
LAVRAS.

Art. 1º Deverá ser reservado o percentual de 03% (três por cento) do total de vagas de

trabalho disponibilizadas a partir das contratações de serviços e obras públicas

municipais a fim de que estas vagas sejam destinadas especificamente para os

moradores em situação de rua que estejam sendo assistidos por políticas da Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Social. Se o resultado do percentual resultar em uma

quantidade de número quebrado, o total será arredondado para um número inteiro

maior.

Parágrafo único. O Poder Público Municipal, através de seus órgãos responsáveis, da

administração direta ou indireta, fará constar em seus editais de licitação para

contratação de obras e serviços públicos a obrigatoriedade disposta no caput deste

artigo.

Art. 2º As empresas responsáveis pela execução de obras e serviços públicos, logo após

serem contratadas, deverão informar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

a exata quantidade de postos de trabalho que serão gerados em cada contrato firmado.
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§ 1º O candidato à vaga será indicado a partir de avaliação da Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Social e deverá atender aos seguintes requisitos:

a) estar sendo assistido pela Assistência Social Municipal;

b) cumprir o horário estipulado no contrato de trabalho;

c) atender aos requisitos profissionais definidos pela empresa contratante;

d) cumprir rigorosamente as normas da empresa contratante.

§ 2º O candidato que for ocupar o posto de trabalho em função da presente Lei,

levará uma declaração do órgão municipal que lhe assiste, devendo prestar sempre

informações ao órgão sobre sua rotina e cumprimento do contrato.

§ 3º Após trinta dias corridos, contados a partir da data do recebimento da

informação de disponibilidade da vaga à Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Social, a empresa fica dispensada do cumprimento previsto no caput, caso não haja

indicação de pessoa para vaga disponibilizada.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

em contrário.

Câmara Municipal de Lavras, 04/03/2021

____Rose Oliveira____

__Vereadora__
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JUSTIFICATIVA

As pessoas em situação de rua apresentam diferentes realidades e condições,
podendo ser desemprego, falta de moradia fixa, desilusões, dificuldades mentais,
vícios, etc. A realidade das ruas é cercada de violência, falta de saneamento básico e
de higiene, falta de alimentação, precariedade e o abandono de uma vida confortável
em geral. As características foram conceituadas em 2005 pelo Ministério do
Desenvolvimento Social como os fatores intrínsecos à condição de rua e constam na
Política Nacional para a População em Situação de Rua (decreto nº 7.053 de 2009).

No ano passado, em plena pandemia, tivemos a notícia de que a Prefeitura de
Varginha despejou alguns moradores de rua em Lavras, sem máscara de proteção e
condições básicas. O Estado, assim como o sistema que vivemos, dispõe de muitos
conflitos para solução de problemas e oferta de dignidade para essas pessoas. As
políticas públicas são de responsabilidade do governo federal, dos estados e dos
municípios brasileiros quanto à assistência social para a população em situação de
rua no país. Portanto, reservar vagas de trabalho para pessoas em situação de rua é
uma forma de levar dignidade de vida e uma oportunidade de ressocialização social
para inserção no mercado de trabalho.


