
Secretaria Geral Parlamentar
Secretaria de Documentação

Equipe de Documentação do Legislativo

“EMENDA 1 ADITIVA AO PROJETO DE LEI 620/2016

“Pelo presente e na forma do Art. 271 do Regimento Interno, requeiro a inclusão dos
artigos 1º a 3º, promovendo-se a devida renumeração dos demais, no Projeto de Lei 620/2016,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - De forma permanente e definitiva, a função gratificada instituída pelos arts. 14
e 19 da Lei nº 13.637/03, bem como a parcela de irredutibilidade de que trata o art. 30 dessa
mesma  lei  ficam  incluídos  na  incidência  do  teto  remuneratório  constitucional,
descaracterizando-as como verbas de natureza indenizatória, em consonância ao decidido pelo
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 606.358, e em conformidade ao que já
vem sendo aplicado pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo.

Art. 2º - A Câmara Municipal de São Paulo fará constar discriminado mensalmente, na
divulgação da remuneração dos servidores no site da instituição, cada parcela salarial e cada
gratificação, individualizada e nominalmente, destacando quais destas estão sujeitas ao limite
remuneratório constitucional.

Art. 3º - Todos os recursos resultantes da aplicação do teto remuneratório na Câmara
Municipal de São Paulo serão aplicados nas políticas públicas de Renda Básica.

(NR).”

20 de outubro de 2020.

José Police Neto

Vereador”

Justificativa

A presente emenda tem como tripla função:

1) finalmente fazer com que o Parlamento paulistano cumpra o ditame da Constituição
Federal,  passados  mais  de  30  anos  da  sua  promulgação,  sem  subterfúgios  e  manobras
vexatórias para desrespeitar a aplicação do teto remuneratório à elite do funcionalismo;

2) diante da situação de calamidade pública na Cidade e no país, e para fazer frente às
novas despesas que se impuseram, em especial a implantação de políticas de Renda Básica,
propiciar  uma nova fonte  de recursos,  obtidos  com o corte  dos  supersalários  na presente
emenda (estimados em DOZE MILHÕES DE REAIS POR ANO, cálculo este que considera
apenas dos servidores da ativa);

3) como medida de justiça social, fazer com que a contribuição seja maior do estratos
mais altos da sociedade,  fornecendo à Administração da Câmara a possibilidade de obter
recursos  valiosos,  sem  cometer  ilegalidades  ou  injustiças  como  penalizar  centenas  de
servidores  com  salários  pouco  expressivos,  enquanto  alguns  poucos  nababos  ostentam
dezenas de milhares de reais acima do limite constitucional."

“EMENDA 2 AO PROJETO DE LEI Nº 620/2016
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Com fundamento no art. 271 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo,
indico  a  presente  emenda,  ao  projeto  de  lei  nº  620/16,  devendo-se  modificar  o  texto  do
presente projeto de lei tal como segue:

Dispõe sobre a instituição da Renda Básica Emergencial no âmbito do Município de
São Paulo, em decorrência da pandemia do Covid-19.

Art. 1ºEm decorrência dos efeitos da pandemia causada pelo coronavírus e à vista da
situação de emergência e  do estado de calamidade pública vigentes no Município  de São
Paulo, fica o Poder Executivo autorizado a conceder benefício,  na forma de Renda Básica
Emergencial, obedecidos os critérios e condicionantes previstos nesta lei.

Art.  2º Mediante a concessão de benefício financeiro, a Renda Básica Emergencial
objetiva assegurar às famílias mais vulneráveis:

I. o direito à segurança alimentar e nutricional;

II. o direito à renda, visando o suprimento das necessidades básicas;

III. o direito de escolha dos bens que mais necessitar, de acordo com o perfil familiar.

Art.  3º  Em  consonância  com  o  previsto  no  artigo  2º  desta  lei,  a  Renda  Básica
Emergencial será concedida:

I - aos beneficiários do Programa Bolsa Família, instituído pela Lei Federal nº 10.836,
de 9 de janeiro de 2004:

II - às famílias de trabalhadores ambulantes do comércio informal que possuam Termo
de Permissão de Uso - TPU vigente e dos trabalhadores cadastrados no Sistema Tô Legal para
o comércio ou prestação de serviços ambulantes, mesmo ainda não cadastrados no Programa
Bolsa Família, mas que atendam às suas condições de concessão.

Art. 4º A Renda Básica Emergencial consistirá em benefício de complementação de
renda no valor de R$ 100,00 (cem reais), pagos por cada indivíduo maior de 18 (dezoito) anos
de idade que componha o respectivo grupo familiar, salvo no caso de mães adolescentes.

§ 1º O benefício será pago por 3 (três) meses, com periodicidade mensal.

§  2º  O valor  da  complementação  de  renda de  que trata  o  caput  deste  artigo  fica
limitado a dois membros por grupo familiar.

§ 3º No caso de família monoparental, com dependentes menores de 18 anos, o valor
do benefício da mãe ou pai responsável será de R$ 200,00.

§ 4º O beneficio será pago mensalmente, mediante crédito bancário junto ao agente
pagador  do  Programa  Bolsa  Família  para  o  responsável  familiar  que  constar  na  base  do
Cadastro Único, aproveitando-se a estrutura de operação de base cadastral do programa Bolsa
Família e pago em consonância com este.

§ 5º Caberá ao Poder Executivo instituir a forma e procedimento para a realização do
crédito aos beneficiários previstos no inciso II do artigo 3º da presente Lei.

Art. 5º Caso seja prorrogado o prazo do estado de calamidade pública reconhecido
para  o  Município  de  São  Paulo  no  Decreto  Legislativo  2.494,  de  30  de  março  de  2020,
mediante ato específico do Poder Executivo, a concessão e o pagamento do benefício de que
trata esta lei poderão ser prorrogados, observada a disponibilidade financeira.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, mediante decreto, crédito adicional
especial para o pagamento do benefício e as despesas administrativas associadas.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Liderança do Governo”

“EMENDA 3 AO PROJETO DE LEI nº 620/2016

Nos termos do regimento, apresento Emenda de plenário ao PL 620/2016:
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Artigo 1º. Inclua-se após o Artigo 3º:

Art. Xº Em função das restrições de circulação de pessoas por força da situação de
emergência e estado de calamidade pública em vigor no Município de São Paulo, fica o Poder
Executivo autorizado a conceder subvenções económicas,  na forma de uma Renda Básica
Emergencial, a ser pago mensalmente durante três meses ou enquanto perdurar a situação de
emergência e o estado de calamidade pública decorrentes do coronavírus.

Artigo 2º. O Artigo 4º passa a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 4º. ...

I - ...

II - ...

III - ...

§ 1º...

§ 2º...

§ 3º...

§ 4º...

IV. Consiste a Renda Básica Emergencial prevista no caput do Artigo Xº em benefício
de complementação de renda de valor mínimo de R$100,00 pagos por indivíduo que compõe o
grupo familiar dos grupos aptos a receber o benefício.

§1º Os grupos de que trata o artigo consistem, por ordem de prioridade, bem como
seus dependentes:

I - Beneficiários do Programa Bolsa Família, nos termos da Lei Federal Nº10.836/2004;

II  -  Trabalhadores  Ambulantes  do  Comércio  Informal,  que  possuam  Termo  de
Permissão  de  Uso  -  TPU,  incluindo  as  suspensas  desde  2005,  e  todos  os  cadastros  do
programa "Tô Legal" para comércio e serviços em vias públicas;

§ 2º O benefício será pago mensalmente, mediante crédito bancário junto ao agente
pagador  do  Programa  Bolsa  Família  para  o  responsável  familiar  que  constar  na  base  do
Cadastro Único, aproveitando-se a estrutura de operação de base cadastral do programa Bolsa
Família e pago em consonância com este.

§ 3º Para os beneficiários que prevê o inciso II  do parágrafo primeiro, fica o Poder
Executivo autorizado a contratar emissão de cartões para recebimento do benefício.

§4º O benefício de que trata o artigo poderá estender-se para os demais indivíduos
cadastrados do Cadastro Único dentro das possibilidades orçamentárias podendo, ainda, em
caso de agravamento da crise econômica em decorrência da pandemia, o Poder Executivo
ajustar, de acordo com critério a ser estabelecido em ato específico, o valor do benefício e o
período de pagamento.

Eduardo Matarazzo Suplicy

Vereador”

“EMENDA 4 AO PROJETO DE LEI nº 620/16

Com fundamento no art. 271 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo,
indico a presente emenda ao projeto de lei nº 620/16, a ser inserida onde cabível:

Art. 1º O §2º do art. 4º passa a ter a seguinte redação:

(...)

§  2º  O valor  da  complementação  de  renda de  que trata  o  caput  deste  artigo  fica
limitado a três membros por grupo familiar.
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Sala das Sessões,

Antonio Donato

Vereador”

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/11/2020, p. 96

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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