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PARECER Nº 768/2009 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO, 
IDOSO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 303/2007. 
O projeto de lei, de autoria do nobre vereador Cláudio Prado, dispõe sobre incentivo 
fiscal para contratação de pessoas maiores de 45 anos ou da terceira idade, e dá 
outras providências. 
O PL prevê que se conceda isenção parcial do ISS correspondente a 20% (vinte por 
cento) de redução para as empresas que ostentarem em seu quadro de pessoal 
trabalhadores com mais de quarenta e cinco anos de idade ou da terceira idade, 
devendo ser contratados no mínimo 03 (três) trabalhadores com os seguintes 
requisitos para que se faça jus ao incentivo: - maior de sessenta anos e remuneração 
de até dez salários mínimos; - maior de quarenta e cinco anos e remuneração de até 
três salários mínimos.      
Na sua justificativa, o autor argumenta a respeito do problema da discriminação no 
mercado de trabalho em virtude da idade avançada, demonstrando sua preocupação 
em criar oportunidades de trabalho com vínculo empregatício. Além disso, conforme 
exposto acima, nos requisitos para contratação, o autor vincula idade e salário, 
atentando para problemas de cunho social.      
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade, porém apresentou SUBSTITUTIVO, a fim de alterar a redação do art. 5º 
proposta, adequando-a ao que dispõe a Constituição Federal (fls. 10 e 11).  
A Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica emitiu parecer favorável, 
nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa (fls. 12). 
A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho, Idoso e Mulher solicitou informações 
ao Executivo para melhor embasar seu parecer e obteve como resposta a preocupação 
de que os estudos realizados pela Secretaria de Finanças apontaram o 
descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. (fl. 19).  
No âmbito desta Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho, Idoso e Mulher, 
quanto ao mérito que devemos analisar, consideramos que a proposta é de extrema 
relevância para a população especificada. Neste caso, e conforme mencionado 
anteriormente, para as pessoas com idade acima de quarenta e cinco anos e com 
salário de até três salários mínimos, atender-se-ia ao público considerado de  
trabalhadores idosos diante do mercado de trabalho, além de beneficiar aqueles com 
baixa renda. É necessário estender a estes potenciais trabalhadores que ficaram 
desempregados ou tiveram seus contratos de trabalho precarizados, algumas ações do 
poder público com o objetivo, inclusive, de reparar contratações discriminatórias.  
Em relação às pessoas com 60 anos de idade ou mais e recebimento de até dez 
salários mínimos, evidenciamos as vantagens da inclusão do cidadão idoso no mercado 
de trabalho, como a maior maturidade e detenção de conhecimentos. Diante do 
aumento da população de idosos no mundo todo, faz-se urgente adotar medidas de 
proteção e promoção ao trabalho por uma série de razões já evidenciados em estudos 
específicos, tais como: a prevalência de síndromes depressivas em pessoas que 
interromperam sua rotina diária de anos de trabalho e o não preparo para essa fase da 
vida; a existência de numerosos domicílios em que os idosos provêm o sustento 
familiar, por meio de aposentadoria, pensão, etc. 
A proposta do presente PL nada mais é do que a prática daquilo que a própria 
Constituição dispõe: proteger e promover a dignidade da pessoa humana ao trabalho, 
evidenciada também no Estatuto do Idoso, que manda o Poder Público criar e 



estimular programas de inclusão de trabalhadores idosos no mercado de trabalho, 
observadas as suas realidades específicas.  
Pelos motivos expostos, nosso parecer é favorável nos termos do substitutivo oferecido 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho, Idoso e Mulher, 26-08-09. 
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