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Estado de Sao Paulo

PROJETO DE LEI N° 047 DE 16 DE SETEMBRO DE 2022

“DISPOE INSTITUIR O PROG RAM A DE 
INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO 
SOCIAL NAS COMUNIDADES,,

Art. 1°. E instituido o Programa de Incentive ao Empreendedorismo 
Social nas Comunidades:

I. fomentar a capacitapao per meio da oferta de curses tecnicos e 
do estimulo a formapao cooperativista;
fomentar palestras, oficinas e capacitapao ligadas ao 
empreendedorismo, com promopao do acesso a direitos e de 
visibilidade a criatividade e potencial diversos das populapoes 
residentes em todas as comunidades;
promover a cooperapao entre entes publicos e o setor empresarial 
para o empreendedorismo;
instituir linhas de credito facilitadas para a criapao, manutenpao e 
expansao de empreendimentos; e
incentivar microempreendores individuais e microempresas e 
empresas de pequeno porte, registradas conforme o disposto na 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

III.

IV.

V.

Art. 2°. Oferecer orientapao para o trabalho, o empreendedorismo e a 
inovapao, com atenpao a competencias como conhecimento e pensamento 
cientifico, crltico e criativo;

Art. 3°. Ato do Poder Executive estabelecera, para os orgaos da 
administrapao direta e indireta pertinentes, planejamento e metas relativas a 
projetos de capacitapao, formapao e auxilio a empreendedores.

Paragrafo Unico. Os projetos de que dispoe o caput deste artigo serao 
direcionados especialmente a consolidapao e a expansao de negocios e a 
investimentos produtivos, privilegiando-se a inovapao tecnologica e social 
adequada as experiencias de empreendimentos.

Art. 4°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicapao.
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JUSTIFICATIVA

Agoes desenvolvidas em comunidades podem ter um impacto 
consideravel na mudanga da vida das pessoas que vivem nessas areas mais 
vulneraveis, mesmo que sejam realizadas por um pequeno grupo.

Tais agoes, desenvolvidas em certo numero de comunidades com baixo 
indice de desenvolvimento socioeconomico, podem vir a ter um impacto 
consideravel no desenvolvimento do proprio municipio e do Pais como um 
todo.

Segundo trabalho apresentado a Faculdade de Tecnologia e Ciencias 
Sociais Aplicadas, do UniCEUB (Centro Universitario de Brasilia), embora 
bastante abordado como um dos pilares do desenvolvimento sustentavel - seja 
no mundo empresarial, como nos setores de governo e organizagoes nao- 
governamentais o empreendedorismo social se torna um desafio ao nao ser 
ainda tao direcionado para grande parte da populagao mundial que esta abaixo 
da linha da pobreza, aproximadamente 25%, de acordo com a Organizagao 
das Nagoes Unidas (ONU).

Essa populagao que vive em favelas e em areas de risco, sem 
condigoes minimas de sobrevivencia e sem perspectiva de mudanga, 
justamente precisa de politicas de desenvolvimento. Sendo assim, este projeto 
de lei visa incentivar o acesso ao empreendedorismo social nas comunidades, 
como um agente transformador que permita valiosa metodologia de 
desenvolvimento nao somente economico e social, mas tambem individual.

O desenvolvimento de individuos permite seres capazes de sustentarem 
suas familias, conquistarem autonomia financeira, alem do proprio exercicio de 
cidadania, por consequencia, sendo participantes e responsaveis pelo 
desenvolvimento de suas comunidades. Conto, pois, com o apoio dos nobres 
Edis na aprovagao desta importante propositura.

Nao obstante, quanto ao Edil apresentar um PROJETO DE LEI, ser 
INCOSNTITUCIONAL, cabe ressaltar que no final do ano de 2016, o STF 
julgou em regime de repercussao geral o RE 878.911/RJ, definindo que o 
parlamentar municipal, Edil, pode apresentar projeto de lei que tenha 
previsao de despesas para o Poder Executive.

A decisao do Supremo, que teve como relator o Ministro Gilmar 
Mendes, fixou entendimento no sentido de reafirmar a jurisprudencia da 
Corte, para dizer que nao e inconstitucional lei municipal de iniciativa de 
vereador quando a materia tratada nao esta inserida no rol taxativo 
previsto no art. 61, § 1°, II da Constituigao Federal, cuja reprodugao e 
obrigatoria nas Constituigoes Estaduais e Leis Organicas Municipals devido 
ao principio da simetria, ainda que tais leis estabelegam novas despesas 
para o municipio.

Ou seja, a decisao do STF em repercussao geral definiu a tese 917 
para reafirmar que: “Nao usurpa competencia privativa do Chefe do Poder 
Executivo lei que, embora crie despesa para a Administragao, nao trata 
da sua estrutura ou da atribuigao de seus orgaos nem do regime juridico 
de servidores publicos (art. 61, § 1°, ll,a, c e e, da Constituigao Federal).”
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