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A política de valorização profissional do Executivo Municipal tem buscado adequar a 
realidade econômica do País com as limitações orçamentárias vigentes na 
legislação, em especial na Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000, que 
impõe limites com despesas com pessoal.  
No entanto, alguns segmentos do serviço público municipal não tem sido 
contemplado com as negociações do Sistema de Negociação Permanente — SINP, 
como é o caso dos titulares de cargo de provimento efetivo e funções de nível 
médio e de nível médio técnico dos Quadros dos Profissionais da Administração - 
QPA, do Desenvolvimento Urbano - QPDU, da Promoção Social - QPP e da Cultura, 
Esporte e Lazer - QPCEL, organizados pelas Leis n° 11.511 e n° 11.512, ambas de 
19 de abril de 1994, Lei n° 11.633, de 30 de agosto de 1994, e Lei n° 11.951, de 
11 de dezembro de 1995, que não foram inclusos na Revisão Geral Anual da 
Remuneração dos servidores públicos municipais instituído na Lei n° 15.774 de 29 
de maio de 2013.  
Esses servidores estão sem reposição salarial a quase uma década, sendo mantidos 
praticamente inalterados os valores de seus padrões de vencimentos, em razão de 
optarem por permanecer nas carreiras mencionados, não aceitando a proposta da 
Administração Pública Municipal no programa de valorização profissional instituído 
pela Lei n° 13.748 de 16 de janeiro de 2004, que estabeleceu prazo fatal para sua 
integração ou acomodação de cargos.  
Decorrida uma década desde a edição da Lei n° 13.748/2004, é de fácil 
constatação que foi um equivoco econômico e financeiro aos servidores recusarem 
o ingresso na carreira dos servidores de Nível Médio da Prefeitura do Município de 
São Paulo, compostas de cargos multifuncionais de Assistente de Gestão de 
Políticas Públicas e de Assistente de Suporte Técnico, ante as perdas salariais 
efetivadas.  
Pela clareza e oportunidade vale juntar no projeto a carta enviada a este 
Parlamentar pelo servidor Antônio Edimar Cavalcante, ocupante do cargo de 
Auxiliar de Apoio Administrativo que, por desconhecimento, não optou pela carreia 
de Assistente de Gestão de Políticas Públicas instituído pela Lei n° 13.748/2004. 
Nesse prisma, basta observar os demonstrativos de pagamento do agente público 
para perceber que em 2007 seu padrão de vencimentos era de R$ 677,25 e 
atualmente é R$ 685,76, ou seja, menos de R$ 10,00 de reajuste salarial em 6 
anos.  
Portanto, objetivando resgatar esses profissionais que engrandecem e enobrecem o 
serviço público municipal, permitindo seu ingresso numa carreira moderna e 
dinâmica, bastando apenas conceder essa oportunidade em prazo permanente, 
porém uma vez optada, não caberá sua retratação, estando assim inserido no novo 
cargo de forma definitiva.  
Desse modo, face ao exposto, cumpre solicitar aos Nobres Pares a aprovação deste 
projeto de lei, cujos méritos estão plenamente demonstrados.  
 


