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RESUMO

Este trabalho decorre de pesquisa que tem como tema a proteção social de pessoas em situação de rua, cuja delimitação está centrada na 
legislação municipal niteroiense relacionada à reserva do percentual de 3% das vagas de trabalho em serviços e obras públicas para pessoas em 
situação de rua. A relevância temática está na necessidade de se dar efetividade à política social que proporcione dignidade às pessoas em 
situação de rua por intermédio do trabalho. A investigação cinge-se ao seguinte problema: a Lei nº 3270/17 do Município de Niterói, no Estado do 
Rio de Janeiro, que dispõe sobre a reserva no percentual de 3% das vagas de trabalho em serviços e obras públicas para pessoas em situação de 
rua, se encontra em harmonia com a Política Nacional para a População em Situação de Rua, instituída pelo Decreto nº 7.053/09, e aos ditames 
de proteção social fixados na Constituição Brasileira de 1988? A pesquisa tem como objetivo geral contribuir para o exame da política social 
voltada à proteção de pessoas em situação de rua. Apresenta os seguintes objetivos específicos: 1. Investigar o processo legislativo da Lei 
Niteroiense nº 3270/17, que dispõe sobre a reserva no percentual de 3% das vagas de trabalho em serviços e obras públicas para pessoas em 
situação de rua; 2. Analisar se a Lei Niteroiense nº 3270/17 se encontra em harmonia com a Política Nacional para a População em Situação de 
Rua, instituída pelo Decreto nº 7.053/09; 3. Examinar se a Lei Niteroiense nº 3270/17 e a Política Nacional para a População em Situação de Rua, 
instituída pelo Decreto nº 7.053/09, se encontram em harmonia com os ditames de proteção social fixados na Constituição Brasileira de 1988. A 
metodologia pode ser sintetizada em pesquisa documental e bibliográfica. No que se refere à pesquisa documental, o foco estará voltado para o 
exame do processo legislativo da Lei Niteroiense nº 3270/17 e das demais normas atinentes à matéria. A pesquisa bibliográfica estará direcionada 
à doutrina brasileira relacionada à proteção social de pessoas em situação de rua. Pretende-se, no XI Simpósio de Pesquisa da Estácio, apresentar 
resultados parciais da pesquisa documental que demonstram o sistemático esquecimento da Constituição Brasileira por parte de alguns 
legislativos municipais brasileiros que tornam, na prática, tal política social inócua, seja por esbarrar na validade jurídica, seja por não estabelecer 
treinamento profissionalizante para os que estejam em situação de rua. Para tanto, analisa-se, em cotejo com a Lei Niteroiense nº 3270/17, a Lei 
do Município do Rio de Janeiro nº 6355/18, o Decreto Rio nº 44857/18, pois tratam do mesmo objeto, já que os resultados parciais obtidos 
apontam para ocorrência do mesmo estratagema que se consubstancia em esquecer dispositivos constitucionais e a existência, em âmbito 
federal, do Projeto de Lei da Câmara 130/2017 (na Câmara, PL 2.470/2007), que se encontra à espera de relator na CCJ do Senado, que reserva 
2% das vagas em obras e serviços à trabalhadores em situação de rua.
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