
 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente. 

   

O vereador que este subscreve apresenta à consideração de vossa excelência e 

do colendo plenário o seguinte: 

PROJETO DE LEI: 139/2018 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 

PROGRAMA "MAIS EMPREGO". 
 
 

 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Bagé, o programa "Mais 

emprego", destinado a fomentar o trabalho da nossa região valorizando a mão de obra local. 
 

Art. 2° É condição indispensável para as empresas prestadoras de serviços que 

contratarem com a administração pública municipal direta, indireta e autárquica: 
 

I - Manterem no quadro dos seus empregados, prioritariamente trabalhadores 

domiciliados neste Município, em  percentual não inferior a 80% (oitenta por cento) do seu 

quadro efetivo de funcionários. 
 

II -  Contratarem, em percentual não inferior a 10% (dez por cento) do seu quadro 

efetivo de funcionários, empregados em primeiro emprego. 
 

Art. 3º  As empresas deverão, para contratar a prestação de serviço de mão de obra 

terceirizada, com a Administração Pública Municipal, deverão selecionar seu empregados 

mediante encaminhamento da agência do SINE /(FGTAS) local. 
 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor no prazo de sessenta dias, a partir da data de sua 

publicação. 
 

     SALA DAS SESSÕES, 25 de junho de 2018 

 

 

                                     Vereador Luis Alberto Gonçalves Silva -CHICO 

                                Lider da Bancada do PSB. 

 

 



 

 

  

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

 

Este projeto tem por finalidade de auxiliar o Executivo Municipal na 

sua ação social de resgate à dignidade da população em situação de  vulnerabilidade em 

razão da falta de emprego na  cidade, garantindo aos trabalhadores prestadores de 

serviço do municipio de Bagé, sua efetiva manutenção nas contratações realizadas 

direta e indireta aos trabalhadores Bajeenses em razão de uma grande escassez de vagas, 

ocorrendo as por muitas vezes. 

Ainda torna-se de muita relevância a contratação de trabalhadores sem 

experíência, viabilizando sua colocação no mercado de trabalho. 

O progama visa que as empresas instaladas no Município, que prestam 

ou venham a prestar serviços a administração pública municipal, mediante terceirização 

de mão de obra, deverão ser   encaminhados para  a agência local do SINE. 

 

  

    SALA DAS SESSÕES, 25 de junho de 2018 

 

 

  

 

Vereador Luis Alberto Gonçalves Silva -CHICO 

Lider da Bancada do PSB. 


