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PARECER 1162/2015 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 188/2014. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador Abou Anni, que "reabre o 
prazo de opção previsto no artigo 27 da Lei 13.748, de 16 de janeiro de 2004, e dá outras 
providências.". 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, "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. Esses servidores [por não optarem pela nova carreira instituída pela Lei 
13.748/04] estão sem reposição salarial há quase uma década, sendo mantidos praticamente 
inalterados os valores de seus padrões de vencimentos [...]." Desta forma, entende o 
proponente ser razoável reabrir o prazo para que eles possam novamente ter a opção de 
escolher entre a carreira que estão e esta criada em 2004. 

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

Nos termos do projeto, aos servidores 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), será assegurado o direito de optarem em caráter 
irretratável e definitivo, pelo Quadro de Pessoal do Nível Médio da Prefeitura do Município de 
São Paulo, instituído pela Lei n° 13.748 de 14 de janeiro de 2004. 

Ante o exposto, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao projeto. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 24 de junho de 2015. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

