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REDAÇÃO FINAL

 

PROC. Nº 1049/17 - PLL Nº 192/17

 

Estabelece sanções aplicáveis a empresas que u�lizarem trabalho escravo ou infan�l no Município de Porto Alegre.

 

Art. 1º  Ficam estabelecidas as seguintes sanções aplicáveis a empresas que u�lizarem trabalho escravo ou infan�l no Município de Porto Alegre:

 

I – suspensão do Alvará de Localização e Funcionamento em caso de empresas flagradas pra�cando essa conduta; e

 

II – cassação do Alvará de Localização e Funcionamento em caso de empresas condenadas pela prá�ca dessa conduta ou que possuírem quaisquer de seus
administradores condenados.

 

Parágrafo único.  Caso seja comprovada a inocência, com sentença transitada em julgado, por parte das empresas ou de seus administradores, a sanção
referida no inc. I do caput deste ar�go será anulada.
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Art. 2º  Para os fins desta Lei, consideram-se:

 

I – trabalho escravo qualquer trabalho análogo à escravidão, caracterizado por sujeitar o trabalhador, isolada ou conjuntamente, a:

 

a) condições degradantes de trabalho, incompa�veis com a dignidade humana, caracterizadas pela violação de direitos fundamentais que coloquem em
risco a saúde e a vida do trabalhador;

 

b) jornadas exaus�vas de trabalho, em que o trabalhador seja subme�do a esforço excessivo ou sobrecarga de trabalho, acarretando danos à sua saúde ou
risco de vida;

 

c) trabalho forçado, no qual o trabalhador seja man�do em serviço por meio de fraude, isolamento geográfico, ameaça ou violência �sicas ou psicológicas; e

 

d) servidão por dívida, caracterizada por ações de empresas que façam o trabalhador contrair débitos ilegalmente e, em decorrência, mantê-lo vinculado a
eles;

 

II – trabalho infan�l qualquer trabalho realizado por pessoas com menos de 14 (quatorze) anos de idade, exceto na condição de aprendiz, conforme o
disposto no art. 60 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, bem como aqueles �pificados no Decreto
Federal nº 6.481, de 12 de junho de 2008 – Lista das Piores Formas de Trabalhos Infan�s – Lista TIP.

 

Art. 3º  O Execu�vo Municipal celebrará convênios de cooperação técnica com as administrações públicas estadual e federal, com o obje�vo de obter
informações sobre existência de trabalho escravo ou infan�l nas empresas em funcionamento no Município de Porto Alegre.

 

Art. 4º  A fiscalização do cumprimento desta Lei e a autuação das empresas infratoras caberão ao órgão do Execu�vo Municipal responsável pela execução
das polí�cas de geração de emprego, trabalho e renda.

 

Art. 5º  A inobservância ao disposto nesta Lei pelos agentes públicos municipais será considerada falta grave, sujeitando-os às sanções disciplinares
previstas na Lei Complementar nº 133, de 31 de dezembro de 1985 – Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre –, e alterações
posteriores.
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Parágrafo único.  Para os fins do disposto neste ar�go, considera-se agente público municipal aquele que, por força de disposi�vos legais, contrato ou outro
ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, e que esteja relacionado, direta ou
indiretamente, a órgão ou en�dade da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta ou a qualquer setor em que prevaleça o interesse do Município
de Porto Alegre.

 

Art. 6º  O Execu�vo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.

 

Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

/JM/DBF
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Documento assinado eletronicamente por Cassio de Jesus Trogildo, Vereador, em 10/12/2020, às 19:56, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

Documento assinado eletronicamente por Adeli Sell, Vereador(a), em 10/12/2020, às 20:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art.
10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto Alegre.

Documento assinado eletronicamente por Pablo Fraga Mendes Ribeiro, Vereador, em 11/12/2020, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com
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