
PROJETO DE LEI 008/2020. 

 

 

DISPÕE SOBRE A VEDAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 

DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E 

INDUSTRIAIS, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU 

MESMO O DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE 

COMÉRCIO INFORMAL E DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, DE 

PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE SE 

UTILIZEM DA MÃO DE OBRA INFANTIL E/OU 

ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DE BAGÉ/RS E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 

suas atribuições legais apresenta à consideração de Vossa Excelência e do Colendo Plenário o 

seguinte,  

 PROJETO DE LEI:  

 

 

Art. 1º Fica vedado, no Município de Bagé/RS, o funcionamento de estabelecimentos 

comerciais e industriais em logradouros públicos, de pessoas físicas ou jurídicas que se utilizem do 

trabalho infantil e/ou de adolescente em desconformidade com as disposições da Constituição 

Federal e da Legislação pertinente, editada pelos entes públicos competentes, para a regulamentação 

da matéria. 

 

§ 1º A vedação a que se refere o caput do art. 1º estende-se, também, ao exercício das 

atividades de prestação de serviços ou mesmo o desempenho de atividade de comércio informal e 

de prestação de serviços em logradouros públicos, de pessoas físicas ou jurídicas, por quem se 

utilize do trabalho de crianças e/ou adolescentes em desconformidade com as disposições da 

Constituição Federal e da Legislação pertinente, editada pelos entes públicos competentes, para a 

regulamentação da matéria. 

 

§ 2º Excluem-se das vedações a que se refere o caput do art. 1º e o § 1º supra a utilização do 

trabalho do adolescente na condição de aprendiz, desde que atendidas às disposições legais 

pertinentes, em especial a Lei Federal 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o 

Decreto-Lei 5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), a Convenção 182 da Organização 

Internacional do Trabalho, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 178/1999 e promulgada pelo 

Decreto nº 3.597/2000 e o Decreto Federal nº 6.481/2008. 

 



Art. 2º As sanções impostas aos infratores que contrariarem as disposições da presente Lei, 

no âmbito da competência municipal, serão aplicadas progressivamente da seguinte forma: 

I - multa em valor não inferior a R$ 100,00 e não superior a R$ 10.000,00, na forma a ser 

estabelecida em regulamento; 

II - suspensão do Alvará de Licença ou de Autorização, por período não inferior a 15 e não 

superior a 90 dias, de acordo com a gravidade da infração; 

III - cassação do Alvará de Licença ou de Autorização. 

 

§ 1º - No caso da infração ser cometida por quem exerce comércio e/ou prestação de 

serviços eventuais em logradouros públicos durante eventos e festas populares, a sanção imposta 

será o impedimento de concessão de novo Alvará de Licença ou de Autorização, pelo período de 24 

meses. 

 

Art. 3º Fica vedada também, a concessão de isenções, remissões, incentivos e benefícios 

fiscais pelo Município de Bagé/RS, às empresas que utilizem em seu processo produtivo, ou no de 

seus fornecedores diretos, mão de obra baseada no trabalho infantil e/ou de adolescente em 

desconformidade com o que dispõe a Lei Federal 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, Convenção 182 da Organização 

Internacional do Trabalho -OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 178/1999 e promulgada pelo 

Decreto nº 3.597/2000 e o Decreto Federal nº 6.481/2008. 

 

Art. 4º As entidades abrangidas pelos benefícios citados no art. 3º da presente Lei deverão 

declarar a regularidade da situação quanto ao trabalho infantil e/ou adolescente, conforme modelo 

de termo e compromisso em anexo. 

 

Parágrafo Único - Caso seja constatada irregularidade da declaração, a empresa envolvida 

ficará inabilitada pelo prazo de 03 (três) anos a participar de licitações ou firmar convênios com o 

Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênios e 

parcerias para atuação conjunta com os órgãos de fiscalização do trabalho da União e do Estado do 

Rio Grande do Sul, de modo a garantir a fiel execução desta Lei. 

 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 06 de Janeiro de 2020. 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal  

 



ANEXO I 

 

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO A SER FIRMADO PELOS ESTABELECIMENTOS 

SOLICITANTES DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 

NOME DO SOLICITANTE: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: 

CIDADE: 

QUALIFICAÇÃO: 

NOME DO CONTATO: 

 

Senhor Diretor de Tributos, Venho perante este município de Bagé/RS, declarar, para os 

devidos fins de direito, que possuo conhecimento acerca da legislação em vigor a respeito da 

proibição do trabalho infantil e dos dispositivos legais que protegem o adolescente trabalhador, em 

especial no que se referem às piores formas de exploração do trabalho infantil, destacando-se a 

exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Declaro que tenho conhecimento que é 

proibida a contratação ou utilização de crianças e adolescentes com idade inferior a l6 anos para 

exercício de qualquer atividade, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos e desde que 

atendidos os requisitos da lei 10.097/2000, sendo que o trabalho do adolescente maior de 16 anos 

somente deve ser permitido uma vez garantidos todos os direitos trabalhista e previdenciários, 

respeitando-se ainda, a proibição de trabalho insalubre, perigoso, noturno e penoso aos 

trabalhadores com idade inferior a 18 anos. Declaro também que tenho conhecimento que é 

proibida a hospedagem de crianças e adolescentes (com idade até 18 anos) em hotel, motel, pensão 

ou estabelecimentos congêneres, salvo se autorizados ou acompanhados dos pais ou responsáveis. 

Fui amplamente informado das penas existentes no Direito Pátrio, comprometendo-me a seguir os 

ditames legais, sob pena de lei, e em cometendo ato contrário a legislação que protege a criança ou 

adolescente, conforme a constatação da fiscalização municipal, Conselho Tutelar e demais 

autoridades competentes, desde já estou ciente da IMEDIATA SUSPENSÃO e /ou CASSAÇÃO do 

alvará de locação e funcionamento pela municipalidade, além do pagamento de multa, sem prejuízo 

de procedimentos civis e criminais cabíveis. Comprometo-me, ainda, a ser multiplicador da 

legislação que proíbe a exploração do trabalho infantil e a exploração sexual comercial de crianças 

e adolescentes, bem como da legislação que protege o adolescente trabalhador. Desde já autorizo a 

fixação de cartazes ou similares em meu estabelecimento, a fim de proporcionem publicidade dos 

positivos legais ou de campanha alusivas aos temas. Era o que tinha a declarar.  

 

 

Bagé/RS, ...........de..................................de 2020. 

 

 

Assinatura do solicitante  



 

JUSTIFICATIVA 

 

Senhor Presidente,  

  Senhores vereadores,  

 

O Projeto de Lei que estamos submetendo à apreciação desta Câmara de Vereadores, 

dispõe sobre a vedação de funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais, de prestação 

de serviços ou mesmo o desempenho de atividade de comércio informal e de prestação de serviços 

em logradouros públicos, de pessoas físicas ou jurídicas que se utilizem da mão de obra infantil 

e/ou adolescente no município de Bagé.   

 

Essa medida é necessária em face ao acordo judicial firmado com o Ministério 

Publico do Trabalho, onde o Município, dentro de um prazo determinado, apresentará ao Poder 

Legislativo Projeto de Lei vedando o funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais de 

prestação de serviços ou mesmo o desempenho de atividade de comércio informal e de prestação de 

serviços em logradouros públicos, de pessoas físicas ou jurídicas que se utilizem do trabalho infantil 

e/ou de adolescente em desconformidade com as disposições legais de proteção à criança e ao 

adolescente de acordo com as diretrizes da Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990. 

 

Assim, após análise do projeto, esperamos que o mesmo seja aprovado pelos nobres 

edis. 

 

    GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 10 de Janeiro de 2020. 

 

 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal  


