
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
CNPJ 08.182.313/0001-10

Lei Municipal N° 534/2016 L. Nova/RN, 05 de Janeiro de 2016.

Dispõe sobre a exigência de 
contratação de mão de obra local, para 
empresas prestadoras de serviços 
com atuação no Município de Lagoa 
Nova.

O Prefeito Municipal de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do 
Norte, no uso de suas atribuições e atendendo iniciativa preliminar do Poder 
Legislativo Lagoanovense,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1o - Fica estabelecida obrigatoriedade para toda Empresa 
que vier a prestar serviços no município de Lagoa Nova, de contratar e manter 
um quadro de mão de obra constituído por, no mínimo, 70% (setenta por cento) 
de empregados que sejam, comprovadamente, residentes no Município de 
Lagoa Nova, cujo percentual é calculado sobre o contingente necessário 
contratado pela Empresa.

Parágrafo Único - Não se aplica o percentual previsto neste 
artigo mediante as seguintes hipóteses:

I - para contratações de trabalhadores cuja mão de obra exija 
especialização ou habilitação específica, oriunda de qualificação em curso 
técnico, graduação em curso superior, pós-graduação ou especialização 
profissional pertinente ao tipo/natureza do serviço;

II - admissão de empregado para ocupar cargo de chefia, 
direção ou administração de equipes ou setores.

Art. 2o - Constatado o descumprimento desta Lei, a Empresa 
será notificada pelo Poder Público Municipal e poderá apresentar a sua defesa 
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias.

Art. 3o - Caso não seja apresentada a defesa prevista no artigo 
anterior ou se a mesma não for acatada, o descumprimento implicará na 
aplicação das seguintes penalidades:

I - Primeira infração: advertência e suspensão de atividades por 
24 horas a contar a partir da autuação;

II - Segunda infração: suspensão das atividades no período de
dez dias;
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III - Terceira infração: suspensão temporária do Alvará de 
Funcionamento;

IV - Quarta infração: cassação definitiva do Alvará de
funcionamento.

Art. 4o -  As exigências desta Lei somente serão aplicadas 
para as situações ocorridas a partir da vigência desta Lei.

Art. 5o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Lagoa Nova, 05 de Janeiro de 2016.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA 
LEI MUNICIPAL N° 534/2016

Dispõe sobre a  exigência de contratação de mão de obra local, 
para em presas  p res tado ras  d e  serv iços com atu ação  no 
Município de Lagoa Nova.

0  Prefeito Municipal de Lagoa Nova, Estado do Rio Grande do 
Norte, no uso  d e  su a s  atribuições e  atendendo  iniciativa 
preliminar do Poder Legislativo Lagoanovense,

Faço saber que a  Câm ara Municipal aprovou e  Eu sanciono a  
seguinte Lei:

Art. 1o - Fica estabelecida obrigatoriedade para toda Empresa 
que vier a  prestar serviços no município d e  Lagoa Nova, de 
contratar e  manter um quadro de mão de obra constituído por. 
no mínimo, 70% (setenta por cento) de em pregados que sejam, 
com provadam ente, residentes no Município de Lagoa Nova, 
cujo percentual é  calculado sobre o contingente necessário  
contratado peta Empresa.

Parágrafo Único - Não se  aplica o  percentual previsto neste 
artigo mediante a s  seguintes hipóteses:

1 - para contratações de trabalhadores cuja mão de obra exija 
«â^oecialização ou habilitação específica, oriunda de qualificação

v  curso técnico, graduação em curso superior, pós-graduação 
especialização profissional pertinente ao  tipo/natureza do 

serviço;

II - adm issão  de em pregado para ocupar cargo de chefia, 
direção ou administração de equipes ou setores.

Art. 2o - Constatado o descumprimento desta Lei, a  Empresa 
se rá  notificada pelo P oder Público Municipal e  poderá 
apresentar a sua defesa no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias.

Art 3o - Caso não seja apresentada a defesa prevista no artigo 
anterior ou se  a  m esm a não for acatada , o descum primento 
implicará na aplicação das seguintes penalidades:

I - Primeira infração: advertência e  suspensão  de atividades por 
24 horas a  contar a  partir da autuação;

II - Segunda infração: suspensão  das atividades no período de 
*dez dias;

III - Terceira infração: su sp en são  tem porária do Alvará de 
Funcionamento;

IV - Q uarta  infração: c a s s a ç ã o  definitiva do Alvará de 
funcionamento.

Art 4o -  As exigências desta Lei som ente serão  aplicadas para 
as situações ocorridas a  partir da vigência desta Lei.

Art. 5o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Lagoa Nova, 05 de Janeiro de 2016. 
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