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JUSTIFICATIVA - PL 0270/2019 
Trata-se de Projeto de Lei que institui diretrizes de segurança e saúde no trabalho dos 

profissionais da Guarda Civil Metropolitana da Cidade de São Paulo, na forma que menciona. 

O objetivo deste Projeto de Lei é estabelecer diretrizes para a saúde e a segurança no 
trabalho dos servidores integrantes da Guarda Civil Metropolitana da Cidade de São Paulo, que 
não possui legislação específica sobre o tema. 

Segundo a Constituição Federal, a saúde é um direito social, cuja noção resulta da 
conjunção de uma série de fatores, tais como alimentação, saneamento básico, 
empregabilidade, habitação e acesso a serviços de saúde, entre outros. O campo da saúde do 
trabalhador, por sua vez, constituiu- se como uma área específica dentro da saúde pública, que 
procura promover a saúde e proteger de agravos aqueles envolvidos em determinadas 
atividades laborativas, por meio de ações de alcance coletivo (Minayo-Gomez, 1997), tais 
como mapeamento de riscos inerentes a atividade e ações de vigilância. 

Cabe destacar que por dia, ao menos oito guardas-civis metropolitanos são afastados 
por problemas mentais na cidade de São Paulo. Foram 3.217 licenças no ano passado, de 
acordo com os dados da Secretaria Municipal de Gestão da Prefeitura, obtidos pelo Estado. É 
a taxa mais alta de afastamento de servidores da segurança pelo menos desde 2008. O 
número praticamente dobrou em relação a 2015, quando houve 1.762 casos. 

A situação toma-se ainda mais relevante considerando-se que o resultado das 
atividades desses trabalhadores (e as condições para a sua devida execução) têm impacto 
direto na promoção da segurança urbana do Município, trazendo consequências para toda a 
sociedade. 

Diante deste cenário, toma-se fundamental o planejamento e a implantação de ações 
voltadas para a promoção de melhores condições de trabalho e saúde para os guardas-civis de 
nossa cidade. 

Destarte, demonstrada a importância do presente projeto para nossa cidade, espero 
contar com o voto favorável dos nobres pares a presente propositura. 

Por fim, levo a presente propositura, de inegável interesse público, à apreciação desta 
Casa. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/04/2019, p. 68-69 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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