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JUSTIFICATIVA - PL 0036/2019 
A Constituição da República, a Constituição Cidadã, delegou ao legislador da cidade, a 

função de conhecer e propor normas para disciplinar, justamente questões locais. 

Pois bem, o projeto de lei em tela, tem por escopo, aliar a criação do Programa 
Municipal de Incentivo ao Primeiro Emprego à abertura de postos de trabalhos para jovens, 
egressos de sistemas como o internato e orfanatos. 

Dois anos depois da Constituição Federal é promulgado o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que, mais do que regulamentar as 
conquistas em favor das crianças e adolescentes expressos na Constituição, veio promover um 
importante conjunto de revoluções que extrapola o campo jurídico e desdobra-se em outras 
áreas da realidade política e social no Brasil e é reconhecido internacionalmente como modelo 
de legislação para a infância. 

Nele, a criança e o adolescente se constituem sujeitos de direitos e não mais meros 
objetos de intervenção social e jurídica por parte da família, da sociedade e do Estado. A 
criança e o adolescente são reconhecidos como pessoas em condição peculiar de 
desenvolvimento, detentoras de todos os direitos que têm os adultos e que sejam aplicáveis à 
sua idade, além dos seus direitos especiais, decorrentes do próprio processo de 
desenvolvimento em que se encontram. 

A Carta da República, bem como a Lei Orgânica do Município, determinam quais os 
tributos são de competência dos Municípios. 

Desta feita, uma vez aprovado este projeto e lei, poderá o Chefe do Poder Executivo, 
implantar o Programa Municipal de Incentivo ao Primeiro Emprego e com isto incentivar as 
Pessoas Física ou Jurídica a gerarem vagas de trabalho aos jovens, especialmente aqueles 
que já são desprovidos de tantas oportunidades. 

Desta feita, o Projeto busca conjugar ações de cidadãos e do poder público, dispostos 
a reverterem o triste cenário do desemprego entre os jovens, assim como diminuir a carga 
tributária que recai sobre quem emprega. 

Certos que os Pares desta Casa têm o compromisso com a sociedade justa e solidária, 
o autor do Projeto, solicita aprovação nas Comissões e em Plenário. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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