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PARECER CONJUNTO Nº 1193/2014 DAS COMISSÕES DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 310/14. 
O presente projeto de lei, de autoria do Executivo, institui a "Diária Especial por 

Atividade Complementar" (DEAC), aplicável aos servidores integrantes do Quadro da Guarda 
Civil Metropolitana em exercício na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. 

A propositura estabelece que a referida Diária corresponderá ao exercício de 8 (oito) 
horas contínuas de atividade operacional, fora da jornada normal de trabalho a que está 
submetida o servidor, observado o limite mensal de, no máximo, 10 (dez) diárias. 

O exercício da atividade operacional mencionada é facultativo, independentemente da 
área de atuação do servidor. O valor de cada hora da DEAC corresponderá a 3% (três por 
cento) do valor da referência QGC-1, no grau "A", inicial do cargo de Guarda Civil Metropolitano 
- 3ª Classe, constante da Escala de Padrões de Vencimentos do Quadro da Guarda Civil 
Metropolitana prevista no Anexo II da Lei nº 13.768, de 26 de janeiro de 2004, ou da referência 
que vier a substituí-la. 

De acordo com a justificativa, objetiva-se aumentar o policiamento nas escolas, praças 
e parques municipais, com a utilização do efetivo já devidamente treinado da Guarda Civil 
Metropolitana, com a instituição de vantagem para os profissionais que participarem da 
iniciativa. 

O projeto em análise reveste-se de elevado interesse público, motivo pelo qual a 
Comissão de Administração Pública posiciona-se favoravelmente à sua aprovação. 

A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a opor 
à propositura, visto que as despesas de sua execução serão cobertas por dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias. 

Sala das Comissões Reunidas, em 10/09/2014. 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Mario Covas Neto - PSDB 

Coronel Camilo - PSD 

Donato - PT 

Gilson Barreto - PSDB 

Paulo Frange - PTB 

Pastor Edemilson Chaves - PP 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Adilson Amadeu - PTB 

Aurélio Nomura - PSDB 

David Soares - PSD 

Jair Tatto - PT 

Ricardo Nunes - PMDB 
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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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