
 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
 
 
 

Autoriza o Poder Executivo a implantar no
município o programa de reinserção no
mercado de trabalho de pessoas com
m a i s  d e  4 0  a n o s ,  e  d á  o u t r a s
providências.  
 
 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE LEI
COMPLEMENTAR: 
 
 

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a implantar no município o programa de
reinserção no mercado de trabalho de pessoas com mais de 40 anos.
 
Art. 2º O programa poderá constituir-se de um conjunto de políticas públicas dirigidas
à:
 
I - reinserção de pessoas com mais de 40 anos no mercado de trabalho para exercer
atividade remunerada;
 
II - intermediação entre as pessoas com mais de 40 anos cadastradas, empresas,
organizações do terceiro setor interessadas e Poder Público, para as vagas
disponíveis no mercado;
 
III - capacitação, reciclagem e requalificação profissional;
 
Art. 3º São objetivos do programa:
 
I - disponibilizar à população um sistema de informações sobre o mercado de trabalho
remunerado, capaz de subsidiar a operacionalização reinserção dessa população à
atividade laboral em nível local;
 
II - reduzir o preconceito de idade tanto no ambiente de trabalho quanto no ato de
contratação do trabalhador;
 
III - ampliar a taxa das pessoas com mais de 40 anos no mercado de trabalho, com
foco na reinserção em vagas de trabalho disponibilizadas através das empresas
parceiras para o efetivo cumprimento desta Lei Complementar;
 
IV - reduzir o impacto econômico do envelhecimento populacional;
 
V - reduzir as taxas de dependência econômica, bem como os desequilíbrios
orçamentários decorrentes do envelhecimento populacional;
 
VI - promover a intermediação entre trabalhadores com mais de 40 anos e a oferta de
vagas no mercado de trabalho.
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Art. 4º Poderá ser definida a implantação do Banco de Oportunidades que servirá
como base de dados da Prefeitura, ligado diretamente à Secretaria responsável pelo
programa, com as seguintes finalidades:
 
I - cadastrar órgãos e empresas, públicos e privados, que desejem participar do
programa;
 
II - divulgar, nas unidades administrativas da Prefeitura e em plataforma digital, em
formato simples e acessível, um banco de vagas para exercer atividades
remuneradas, disponíveis no mercado de trabalho para pessoas com mais de 40
anos;
 
III - receber, da iniciativa privada e do próprio Poder Público, as vagas que estiverem
disponíveis para pessoas com mais de 40 anos, inclusive com a descrição das
especificações, tais como, requisitos, ocupação, remuneração, tempo e período de
trabalho;
 
IV - cadastrar pessoas com mais de 40 anos, ativas ou inativas, interessadas em se
recolocar no mercado de trabalho;
 
V - promover a intermediação entre vagas disponíveis e pessoas com mais de 40
anos cadastradas.
 
Art. 5º Sendo necessário poderá ser celebrado convênio e parceria com entidades,
organizações não governamentais, universidades, empresas públicas ou privadas,
para viabilizar a execução desta Lei Complementar.
 
Art. 6º As pessoas jurídicas domiciliadas no Município que, na qualidade de
empregadores, aderirem ao programa, e possuírem pelo menos vinte e cinco por
cento de seus empregados com idade igual ou superior a 40 anos poderão receber
incentivos fiscais relacionados ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza
(ISSQN).
 
§1º O incentivo fiscal de que trata esta Lei Complementar corresponderá ao
recebimento, por parte da pessoa jurídica que cumprir a exigência referida no caput
 deste artigo, de certificados expedidos pelo Poder Público, correspondentes ao valor
do incentivo, na forma a ser fixada pelo Poder Executivo.
 
§2º Os portadores dos certificados poderão utilizá-los para pagamento do Imposto
Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN.
 
§3º Anualmente, o Poder Executivo fixará o montante global a ser utilizado como
incentivo, respeitados os limites, mínimo e máximo, de dois por cento e cinco por
cento, respectivamente, da receita proveniente daqueles tributos, em cada exercício
financeiro, por beneficiário.
 
§4° Os certificados de que trata o § 1º deste artigo terão prazo de validade, para sua
utilização, de um ano, a contar de sua expedição, com os seus valores corrigidos
pelos mesmos índices aplicáveis na correção do tributo.
 
Art. 7º O Poder Executivo poderá regulamentar tal procedimento dos empregadores
interessados em obter o incentivo.
 
Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
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Plenário "Mario Scholz", 9 de agosto de 2018
 

 
 

 
 

Ver. Fernando Petiti - MDB 
 
 
 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.


		2018-08-09T15:02:22-0300




