
 
 
 
 
 
 
 
Excelentíssimo Presidente da Câmara de Vereadores de Bagé 

 

        O vereador que este subscreve, apresenta a consideração de Vossa Excelência e do 

colendo Plenário o seguinte:  

 

 

 

 

Projeto de Lei nº 273/2017 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas 

prestadoras de serviços no Município de Bagé 

e região a contratarem e manterem 

empregados prioritariamente trabalhadores 

domiciliados no Município e dá outras 

providências.                                               

 

Art. 1º Ficam as empresas prestadoras de serviços no Município de Bagé e região, 

obrigadas a contratarem e manterem empregados prioritariamente trabalhadores 

domiciliados no Município, no percentual de 85% (oitenta e cinco por cento) do seu 

quadro efetivo de funcionários. 

 

§ 1° - O percentual previsto no caput deste artigo é para as novas vagas que forem 

criadas na vigência desta Lei, compreendida por função dos trabalhadores contratados. 

 

§ 2° O trabalhador deve estar, devidamente comprovado, no mínimo 06 (Seis) meses 

domiciliado no Município para a investidura no cargo. 

 

§ 3º A comprovação de domicilio se fará por meio de comprovante de residência e do 

titulo de eleitor 

 

Art. 2º Não se aplica a determinação prevista no artigo anterior mediante a seguinte 

hipótese: 

 

Paragrafo único. Para contratações de trabalhadores cuja mão de obra exija graduação 

em curso superior. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Art. 3º As empresas prestadoras de serviços no Município de Bagé e região serão 

obrigadas a destinar 15% (quinze por cento) da reserva percentual determinada no artigo 

1º desta Lei, para mão de obra exclusivamente feminina. 

 

Parágrafo Único - Na hipótese de não haver candidata para preenchimento da vaga 

destinada à mão de obra feminina em 15 (quinze) dias após a publicação de sua 

abertura, a empresa poderá destiná-la a trabalhador do sexo masculino para ocupá-la. 

 

Art. 4º. A fiscalização será efetuada pelos órgãos competentes da Prefeitura Municipal. 

 

Art. 5º. O não cumprimento do disposto no artigo 1.º e 3º da presente lei sujeitará a 

empresa às seguintes punições, progressivamente: 

 

I - advertência; 

II - multa no valor de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais); 

III - Suspensão temporária do Alvará de funcionamento e das atividades; 

IV - Suspensão definitiva do Alvará de funcionamento e das atividades. 

 

Art. 6º A abertura das vagas reservadas previstas nesta Lei será publicada em veículo de 

comunicação de massa, nas Sedes Sindicais da Categoria e no Posto de Atendimento ao 

Trabalhador - PAT. 

 

Art. 7º As despesas correrão por conta das disposições orçamentárias próprias, 

suplementadas se necessário. 

Art.  8° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Sala das sessões, 15 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

RAMAO ELIAS TEIXEIRA BOGADO 

Líder de bancada PTB –BAGE RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Este projeto tem por finalidade garantir aos profissionais prestadores de serviço em 

Bagé e região, sua efetiva manutenção nas contratações realizadas direta e indireta aos 

trabalhadores Bageenses; a cidade é reconhecida em todo país por sua grandeza no ramo 

de serviços, doravante a crise e a falta de perspectiva dos trabalhadores em varias 

regiões do Brasil, há em nossa cidade uma grande escassez de vagas, ocorrendo assim 

uma frequente migração de trabalhadores de outras regiões em busca de oportunidades. 

Com isso, faz-se necessário um controle nas contratações, pois fica claro e evidente a 

falta domínio nas instituições de classe para garantia dos trabalhos aos profissionais de 

Bagé e região. 

A leitura do artigo 1º apresenta ferramentas necessárias para um controle concreto nas 

contratações. Com a obrigatoriedade de contratação de 85% (oitenta e cinco por cento) 

dos profissionais domiciliados no município e região. Deste modo, as empresas 

prestadoras de serviço farão deste calculo uma proporcionalidade justa, apresentando 

um percentual aceitável junto ao quadro de funcionários das prestadoras de serviço em 

nossa cidade e região. 

O §1º confere a este controle concreto, o percentual compreendida cada qual pela 

função dos trabalhadores contratados. 

Quanto à comprovação de residência, o § 2º deste projeto é taxativo, exigindo o 

domicilio eleitoral e o comprovante de residência; tais comprovantes compreendem a 

manifestação de vontade por parte do profissional na criação direta de vinculo em Bagé 

e região, contribuindo desde então com os interesses que regem a municipalidade, e, na 

mesma esteira, os interesses dos trabalhadores. 

O artigo 3º deste projeto nos leva a outra realidade histórica em nosso país. Durante 

décadas as mulheres são penalizadas quanto à falta de equidade salarial e oportunidades 

de emprego. Assim, o projeto traz a obrigatoriedade na contratação no percentual de 15 

% (quinze por cento) exclusivamente para mulheres. Ao constatar que preenchidas a 

vagas o quanto bastem, o remanescente poderá ser preenchido por profissionais do sexo 

masculino. 

As penalidades inseridas no artigo 5º deste projeto conferem apenas e tão somente 

penalidades as empresas prestadoras de serviço. 

Assim sendo, ofereço este Projeto de Lei de minha autoria a Câmara Municipal de 

Bagé. 

Sala das sessões, 15 de dezembro de 2017. 

 

 

RAMAO ELIAS TEIXEIRA BOGADO 

 

Líder de bancada PTB BAGE RS 


