
LEI N.° 2.392 de 12 de NOVEMBRO DE 2018. 
(Projeto de Lei de Autoria do Vereador Câssio Rogerlo Joventino) 

Dispoe 	sobre 	a 
obrigatoriedade das empresas 
prestadoras de serviços a 
Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional 
e IJrbano do Estado de São 
Paulo - CDHU 

Art 1° Ficam as empresas prestadoras de serviços a Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHIJ 
obrigadas a contratarem e manterem empregados prioritariarnente trabaihadores 
domiciliados neste Municipio, no percentual de 80% (oltenta par cento) do seu quadro 
efetivo de funcionários. 

§ 1' - 0 percentual previsto no caput deste artigo e para as novas vagas que forem 
criadas na vigência desta Lei, compreendida por função dos trabaihadores 
Co n t r a t a d o s 

§ 20 0 trabalhador deve estar, desde que devidamente comprovando, no minimo 01 
(urn) ano dorniciliado no Municipio de Severinia para a investidura no cargo. 

I - A comprovação de domicilio se fará por meio de comprovante de residencia e do 
titulo de eleitor. 

Art. 20  Nao se aplica a determinaçâo prevista no artigo anterior mediante a seguinte 
hipôtese: 

I - para contrataçôes de trabalhadores cuja mao de obra exa graduação em curso 
superior. 

Art, 3° As empresas prestadoras de serviços a Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU no municipio de 
Severinia, serão obrigadas a destinar 20% (vinte por cento) da reserva percentual 
determinada no artigo 10  desta Lei. para mao de obra exclusivamente feminina. 

Parégrafo Unico - Na hipotese de nao haver candidata para preenchimento da vaga 
destinada a mao de obra feminina em 15 (quinze) dias a$s a publicacão de sua 
abertura. a empresa poderá destina-la a trabathador do sexo masculino para ocupá-la. 

Art 4°. A fiscalização sera efetuada pelos ôrgãos competentes da Prefeitura Municipal. 
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5°. 0 nâo cumprimento do disposto no artigo 1 . 0 e 30  cIa presente lei sujeitará a 
resa as seguintes puniçOes. progressivamente: 

- adverténcia; 

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

- Suspensao temporâria do Alvará de 

icionamento e das atividades; 

- Suspensao definitiva do Alvara de 

e das atividades. 

A4t. 6° A abertura das vagas reservadas previstas nesta Lei será publicada em veiculo 
d comunicação de massa, nas Sedes Sindicais cIa Categoria e na Casa do 
TrbaIhador do municipio. 

70  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçIo, revogadas as disposiçoes 
contrário. 

Severinia, 12 de Novembro de 2018. 
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Prefeito Municipal 
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