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JUSTIFICATIVA - PL 0341/2019 
Trata-se de Projeto de Lei que altera a Lei Municipal n. 13.652 de 25 de setembro de 

2003 e dá outras providências, que por sua vez dispõe sobre a adoção de medidas destinadas 
à valorização dos servidores públicos municipais, introduz alterações na legislação de pessoal 
do Município de São Paulo e dá outras providências. 

Necessário alterar a lei que criou o Quadro de Pessoal do Nível Básico da Prefeitura 
Municipal de São Paulo para garantirmos que trabalhadores com funções idênticas, exercendo 
a mesma tarefa, com igual produtividade e perfeição técnica, passem a receber a mesma 
gratificação. 

Dentre as variadas atribuições que são desempenhadas pelos Agentes de Apoio, 
consta a de realizar atendimento ao público nas mais diversas unidades da Prefeitura Municipal 
de São Paulo, como Secretarias Municipais, Subprefeituras, Hospitais, Unidades Básicas de 
Saúde - UBSs, dentre outras, da mesma forma, que são desempenhadas por um Assistente de 
Gestão de Políticas Públicas - AGPPs, carreira de Nível Médio, que desde 2007 recebe tal 
gratificação, nos termos do Artigo 80 da Lei nº 13.748, de 16 de janeiro de 2004, 
regulamentada pelo Decreto nº 48.670, de 30 de Agosto de 2007. 

Desta forma, estaríamos trazendo isonomia e equiparando a gratificação para esses 
profissionais, nos moldes que observarmos na iniciativa privada, conforme dispõe o instituto da 
equiparação salarial na Consolidação das Leis do Trabalho, por meio do art. 461, in verbis: 

Art. 461 - Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo 
empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, 
nacionalidade ou idade." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/05/2019, p. 84 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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