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PARECER CONJUNTO N° 534/2017 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  

SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 020/2017. 
O presente projeto de lei, de autoria da Mesa Diretora, que "acresce parágrafo único ao 

artigo 1º da Lei nº 14.043, de 2 de setembro de 2005, e dá outras providências". 

A iniciativa pretende modificar a redação da Lei 14.043, de 2 de setembro de 2005, que 
dispõe sobre a gratificação a ser paga aos guardas civis integrantes do efetivo da Guarda Civil 
Metropolitana na Câmara Municipal. Nesse sentido, é proposta a limitação do número de 
concessões de gratificação aos guardas civis metropolitanos que prestam seus serviços junto à 
Câmara Municipal de São Paulo.A justificativa apresentada pelos autores destaca que estes 
profissionais estão subordinados à Inspetoria da Câmara Municipal - ICAM, criada pelo Decreto 
nº 48.719/07 e subordinada ao Subcomando da Guarda Civil Metropolitana, conforme art. 15 
do Decreto nº 50.525/09. O seu papel é bastante relevante, pois tem por função proteger os 
bens, serviços, instalações, agentes públicos municipais e autoridades na sede da Câmara 
Municipal de São Paulo e área de influência no entorno do edifício, em articulação com demais 
organismos do sistema de segurança, nos termos do Decreto nº 50.448/09. 

A Douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
parecer pela legalidade ao projeto, sob a forma de substitutivo, a fim de aprimorar a redação 
original apresentada, além de adequar para até 75 (setenta e cinco) o número máximo de 
Guarda Civis Metropolitanos que fazem jus à referida gratificação, tendo como base o atual 
efetivo do contingente disponibilizado para o Poder Legislativo. 

A Comissão de Administração Pública, no âmbito de sua competência, entende que a 
propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer nos termos do 
Substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está 
condizente com os referendos legais de conduta fiscal. Favorável ao substitutivo da Comissão 
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, portanto, é o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 17.05.2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/05/2017, p. 132 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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