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Dispõe  sobre  o  incentivo  fiscal  para  as
empresas  contratantes  de  trabalhadores  na
terceira  idade  e  dá  outras  providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a implementar a política de fomento à admissão de trabalhadores
da terceira idade no mercado de trabalho no Estado de Mato Grosso.

.Parágrafo único. O exercício da atividade profissional do trabalhador a que se refere o caput deste artigo
observará o respeito às suas limitações e condições de saúde física, intelectual e emocional.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivos fiscais sobre o Imposto de Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS, nos termos da legislação vigente, tendo como contrapartida obrigatória a
abertura de novos postos de trabalho às empresas que realizarem as contratações dentro dos aspectos
previstos nesta lei.

Parágrafo único - O incentivo fiscal que trata esta lei será aplicado sobre cada admissão que represente
acréscimo no número de empregados na empresa ou estabelecimento.

Art. 3° O incentivo fiscal previsto no artigo 2° desta lei aplica-se no caso de trabalhador com idade igual ou
superior a 55 (cinquenta e cinco).

Art. 4º As empresas beneficiadas pelo incentivo previsto no artigo 2º ficam impedidas de dispensar os
trabalhadores contratados na condição prevista no artigo 3º, sem justa causa, pelo prazo de 12 (doze) meses.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias.

Art. 6º As relações de emprego decorrentes desta Lei devem obedecer a legislação trabalhista e
previdenciária, cabendo ao empregador todos os ônus legais, inclusive os encargos sociais.
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Art. 7º Os incentivos fiscais durarão enquanto vigentes os contratos de trabalho, podendo ser progressivos
de acordo com o número de contratações.

Art. 8º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que se fizer necessário para o seu fiel
cumprimento, no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua publicação.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA

A proposição que ora submeto à análise desta respeitável Casa de Leis visa estimular a inserção
trabalhadores da terceira idade no mercado de trabalho do Estado de Mato Grosso por meio de incentivo
fiscal para as empresas contratantes.

É fato que a população idosa apresenta significativo aumento no Brasil e que, do mesmo modo, há relevante
aumento da projeção da expectativa de vida e força laborativa do idoso.

Sobre tal aspecto, há que se fazer o registro da necessidade de medidas que funcionem como verdadeiros
mecanismos de inclusão e reinserção do idoso no mercado de trabalho, assim como a presente proposição
que garante a participação laborativa do idoso nestas empresas.

Diante dessa realidade, é presente a preocupação da sociedade em preparar uma velhice digna e evitar uma
desestruturação social, notadamente, com o consequente aumento de demandas na área da saúde e
assistência social.

A Constituição Federal Brasileira, logo em seu artigo 1º, inciso III, prevê um dos fundamentos da República
Federativa – a dignidade da pessoa humana. Para efetivação deste princípio, a Carta Magna elenca vários
direitos fundamentais, e entre eles, os já mencionados direitos sociais, expressos no artigo 6º.

Assim, se aprovado o projeto em questão, que inclusive possui um fim social claro, proporcionará uma
integração sistemática do idoso e forçará a criação de mecanismos, em especial no setor privado, que terão
a oportunidade de aproveitamento da experiência e prudência que só se adquirem com a vivência natural da
pessoa idosa.

Diante da importância desta temática, este Parlamentar solicita o apoio dos seus pares no intuito de viabilizar
a aprovação do presente Projeto de Lei.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
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Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Setembro de 2020

 

Sargento Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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