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PARECER Nº 830/2014 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0169/2014. 

Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do Vereador Alfredinho juntamente com a 
Vereadora Edir Sales, que "acrescenta os parágrafos 1°, 2° e 3°ao artigo 1° da Lei n° 15.715 
de 17 de abril de 2013, que dispõe sobre a gratificação a ser paga aos Guardas Civis 
Metropolitanos integrantes do efetivo da Guarda Civil Metropolitana na Câmara Municipal de 
São Paulo." 

Nos termos da propositura, esta gratificação - pela lotação dos GCMs na Câmara 
Municipal de São Paulo -, desde que percebida por 05 (cinco) anos, adquire caráter de 
permanência incorporando-se a remuneração dos integrantes da carreira Guarda Civil 
Metropolitana, inclusive para efeitos aposentadoria. 

Ainda conforme o projeto, excepcionalmente, adquire caráter de permanência, inclusive 
para efeitos de aposentadoria, esta mesma gratificação para os integrantes da Guarda Civil 
Metropolitana que completaram ou completarão o período de 02 anos de percepção desta 
gratificação, desde que tenham sido ou estejam lotados na Inspetoria da Câmara Municipal, 
anteriormente à data da publicação desta lei. 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, "este projeto de lei visa 
a garantir o princípio da irredutibilidade salarial, ou seja, assegurar ao servidor que o seu 
salário não se torne algo incerto, que ele possa ter a certeza de qual será o valor percebido no 
mês seguinte; não havendo, portanto, oscilações no salário." 

A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela LEGALIDADE do projeto. 

Em vista do exposto, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao projeto. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 25 de junho de 2014. 

Mario Covas Neto (PSDB) - Presidente 

Coronel Camilo (PSD) - RELATOR 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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