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PROJETO DE LEI 01-00167/2020 do Vereador Celso Giannazi (PSOL)

"Proíbe a suspensão e rescisão unilateral de contratos administrativos pelos Poderes
Executivo  e  Legislativo  Municipais  visando  a  proteção  dos  trabalhadores  de  serviços
terceirizados no período de duração da pandemia do COVID-19.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

Art. 1º Os Poderes Executivo e Legislativo Municipais ficam proibidos de suspender e
rescindir  unilateralmente  os  contratos  administrativos  de  serviços  terceirizados,  enquanto
perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
COVID-19,  com  a  finalidade  de  prover  condições  às  empresas  contratadas  de  realizar  a
manutenção dos postos de trabalho dos serviços terceirizados.

§  1º  A  rescisão  unilateral  mencionada  no  caput  não  se  aplica  às  hipóteses
mencionadas nos incisos I a XI, XIII e XVIII do art. 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de
1993.

§ 2º Excetua-se das hipóteses mencionadas no parágrafo anterior o não fornecimento
de mão de obra a repartições públicas que forem fechadas por determinação das autoridades
competentes  ou  a  adequação  do  quadro  de  trabalhadores  designados  para  repartições
públicas com redução de jornada ou de tempo de atendimento ao público.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se, também, aos contratos administrativos
e contratos de trabalho firmados com pessoas físicas, inclusive oficineiros.

Art. 2º As empresas contratadas para prestação de serviços terceirizados beneficiadas
diretamente pela proibição desta lei deverão, obrigatoriamente, manter os vínculos trabalhistas
existentes  na  data  de  publicação  desta  lei  sob  pena  de  responsabilização  nas  esferas
administrativas,  cível  e  penal,  sem  prejuízo  da  cobrança  de  ressarcimento  dos  prejuízos
causados.

Parágrafo único A obrigação prevista no caput deste artigo não se aplica às hipóteses
de demissão por justa causa.

Art.  3º  As  despesas  com  a  execução  desta  lei  correrão  por  conta  das  dotações
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto durar o
estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19.

Às Comissões competentes."
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