
Projeto de Lei de Vereador 

Expediente 1284/2017. 

Projeto 121/2017. 

É da legitimidade do Vereador a apresentação de 

proposições,conforme art. 14, inciso III do Regimento Interno,  em 

consonância  com o art. 134 da Lei Orgânica Municipal. 

Dentre as proposições arroladas no artigo 77 do 

Regimento Interno, consta no inciso III a edição de leis ordinárias,tal 

como a proposta no expediente em análise. 

Quanto a matéria, o projeto tem por objeto: 

 

“Dispõe sobre o percentual mínimo obrigatório de 

trabalhadores idosos nos quadros funcionais das 

empresas que recebem incentivos da Prefeitura 

Municipal de São Leopoldo e dá outras providências”. 

 

 

 O município possui legitimidade para incentivar o 

desenvolvimento econômico, bem como para proteger o idoso de 

toda e qualquer discriminação,  tanto que no art. 7º, inciso III a Lei 

Orgânica Municipal elege a condição de objetivo fundamental a 

promoção do bem de todos, sem preconceito de idade. 

 

Ainda com amparo no inciso XXX do mesmo dispositivo 

legal,  está  estabelecida a  competência ao município para tratar de 

assuntos de interesse local. 

 

No plano constitucional o projeto está amparado pelo 

art. 30, inciso I,  que estabelece competência aos municípios para 

legislarem sobre assunto de interesse local. É o caso. 

Não havendo qualquer alteração no termo de 

concessão de incentivos fiscais em curso, tem-se por respeitado o inciso 

XXXVI, do art. 5º da Constituição Federal, que protege o ato jurídico 

perfeito, isso porque a obrigatoriedade a ser instituída deverá ser 

observada tão somente em caso de renovação do contrato de 

concessão de incentivos fiscais. 

Para ilustrar a situação aos Senhores Vereadores,  trago à 

balha a Lei Municipal 8.604/2017,  cujo projeto recentemente foi 



debatido nesta Casa,  visando a instituição de vagas para jovens em 

empresas beneficiadas por incentivos fiscais municipais. 

 

Nesse contexto,o projeto merece trânsito legislativo. 

Entretanto, estabeleço duas observações,  que não impedem o trânsito,  

mas orientam para a redação final da lei.  Primeiro,  a lei apresenta 

numeração dos artigos com inconsistências a serem reparadas.  E 

segundo,  a Prefeitura é o prédio onde está sediada a administração 

municipal.  Portanto,  quem concede incentivos é o município,  e não a 

prefeitura. 

Observo que a matéria restará aprovada por maioria 

simples, de acordo com o art. 144 do Regimento Interno,e se sujeitará á 

sanção do Chefe do Executivo,  conforme dispõe o art. 85 também do 

Regimento Interno. 

É como opino. 

São Leopoldo, 25 de setembro de 2017. 

Jefferson Oliveira Soares, 

Consultor Jurídico. 


