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PARECER Nº 1356/2008 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE  LEI Nº 303/07. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Cláudio Prado, que visa 
instituir incentivo fiscal para a contratação de trabalhadores maiores de quarenta e 
cinco anos ou da terceira idade, consistente na redução de 20% do ISS devido pela 
empresa contratante, devendo ser contratados pelo menos três trabalhadores dentre 
maiores de sessenta anos e remuneração até dez salários mínimos ou maiores de 
quarenta e cinco anos e remuneração de até três salários mínimos. 
O projeto cuida de matéria tributária, sobre a qual compete ao Município legislar, nos 
termos do art. 30, I e III, da Constituição Federal, que dispõe caber à comuna legislar 
sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua 
competência. 
De fato, como assevera M. Seabra Fagundes “a competência constitucional para 
tributar supõe a opção entre criar tributos ou não, e implica, por igual, a faculdade de 
isentar da incidência tributária determinadas pessoas, coisas ou situações” (RDA 58/1). 
Salienta-se que não existe óbice relativo à iniciativa legislativa. Tanto o Executivo 
quanto o Legislativo podem dar o impulso inicial a projetos de lei que versem sobre 
matéria tributária, eis que a Lei Orgânica não impôs nenhuma restrição. 
Corroborando nossa assertiva vejamos a ementa do pronunciamento da Procuradoria 
Geral de Justiça, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.  15.766-0, que “mutatis 
mutandis” aplica-se ao presente caso: 
“Ação direta de inconstitucionalidade – Lei de iniciativa de Vereador, promulgada pelo 
Presidente da Câmara, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção tributária 
em casos específicos – inocorrência de conflito com os dispositivos contidos nos 
parágrafos 2º e 6º, do art. 174, da Constituição do Estado de São Paulo – Inexistência, 
na atual ordem constitucional, de exclusividade para o Chefe do Executivo quanto à 
iniciativa de apresentação de projetos de lei em matéria financeira e tributária – 
Improcedência da arguição de inconstitucionalidade”. 
(in “Justitia”, jan/mar 94, pág. 129) 
Quanto aos requisitos constantes do  art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal informa 
o Nobre Vereador às fls. 7 que o impacto causado pela aprovação da propositura será 
de R$ 5.000.000,00 para o ano em que entrar em vigor e de R$ 5.200.000,00 e R$ 
5.408.000,00 para os dois exercícios subsequentes, bem como que "o projeto atende à 
condição estabelecida no inciso I do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/00, 
com o valor acima estimado representando apenas 0,0281% da receita total prevista 
de R$ 17,8 bilhões para 2007 na Lei nº 14.190/2006 (LDO/2007), o que, à luz da atual 
situação financeira do Município, que possui, no Ativo Financeiro Disponível, conforme 
Balancete Patrimonial de agosto /2007, mais de R$ 4,85 bilhões, não significa qualquer 
perturbação no cumprimento das metas fiscais do triênio 2007-2009", cabendo à 
Comissão de mérito competente a análise do conteúdo da referida informação. 
Por se tratar de projeto que versa sobre matéria tributária, é obrigatória a convocação 
de pelo menos duas audiências públicas durante a sua tramitação pela Câmara, nos 
termos do art. 41, V, da LOM. 
O projeto encontra fundamento no art. 30, I e III da CF; e nos arts. 13, I e III, da Lei 
Orgânica do Município. 
PELA LEGALIDADE. 
Ressaltamos, todavia, a necessidade da apresentação de um substitutivo, adequando o 
projeto à melhor técnica de elaboração legislativa, bem como para alterar a redação do 
art. 5º da proposta, eis que a concessão da isenção não pode estar vinculada a uma 



vedação às empresas de despedirem seus trabalhadores sem justa causa pelo período 
de 12 meses, sob pena de esbarrar no art. 22, I, da Constituição Federal, segundo o 
qual compete privativamente à União legislar sobre Direito do Trabalho. 
 
SUBSTITUTIVO Nº   AO PROJETO DE LEI Nº 303/07 
Dispõe sobre incentivo fiscal para a contratação de pessoas maiores de quarenta e 
cinco anos ou da terceira idade, e dá outras providências. 
 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
Art. 1º Fica instituído incentivo fiscal para a contratação de trabalhadores maiores de 
quarenta e cinco anos ou da terceira idade. 
Art. 2º O incentivo de que trata o artigo 1º desta lei consistirá na redução de 20% 
(vinte por cento) do Imposto Sobre Serviços (ISS) devido pela empresa contratante. 
Art. 3º O incentivo fiscal previsto nesta lei aplica-se nos seguintes casos: 
I - trabalhador maior de sessenta anos e remuneração de até dez salários mínimos; 
II - trabalhador maior de quarenta e cinco anos e remuneração de até três salários 
mínimos. 
Art. 4º As empresas deverão contratar no mínimo 3 (três) trabalhadores, bem como 
comprovar que os mesmos trabalham na empresa há pelo menos 12 (doze) meses 
para que façam jus à isenção prevista nesta lei. 
Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 19.11.2008. 
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