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JUSTIFICATIVA - PL 0199/2021

Trata o presente projeto sobre a prática da isonomia salarial nas empresas e entes
interessados em se habilitar  como licitantes nos  certames licitatórios do Município  de São
Paulo.

Tendo em vista que a isonomia salarial é matéria tratada no artigo 461 do Decreto-lei
nº 5.452 de 1º de maio de 1943, conhecida como Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
que aduz:

art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo
empregador,  no  mesmo  estabelecimento  empresarial,  corresponderá  igual  salário,  sem
distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.

Podemos perceber que comumente a sociedade se depara com situações em que se
verifica  a discriminação salarial  velada entre homens, mulheres e LGBTQI+. Além disso,  o
receio de represálias e o medo do desemprego são maiores, fazendo com que não surjam
denúncias junto aos órgãos e entes que fiscalizam as práticas trabalhistas do meio privado.

Dessa forma, verificamos a necessidade de exigir a comprovação da isonomia salarial
por parte de todos aqueles que tenham interessem em se habilitar nos certames licitatórios do
Município de São Paulo.

Tal medida tem o objetivo de coibir a discriminação salarial nas empresas e entes que
venham a participar  de certames licitatórios no Município  de São Paulo,  exigindo  assim a
idoneidade e o escorreito cumprimento das normas trabalhistas pelos interessados.

Para tanto,  ressaltamos que o presente projeto observa a competência privativa da
União  sobre  normas gerais  de  licitação,  a  medida  que o Município  tem competência  para
suplementar a legislação federal e estadual naquilo que couber, não a alterando. Além disso,
compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local.

Destarte,  conto com a colaboração e aprovação do presente por  parte  dos nobres
pares desta casa de leis.
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