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PARECER CONJUNTO N° 1269/2017 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 

PROJETO DE LEI Nº 275/2017  
De autoria da Vereadora Edir Sales, o Projeto de Lei em epígrafe pretende Incluir 

parágrafo ao artigo 7º da Lei 13.194, de 24 de outubro de 2001, possibilitando que o transporte 
do servidor da Guarda Civil Metropolitana seja por meio de transporte particular.  

De acordo com o texto apresentado, ficará incluído o parágrafo único ao artigo 7º da 
Lei 13.194, de 24 de outubro de 2001, com a seguinte redação:  

"Art. 7°-... (...) (...) Parágrafo único. Os integrantes da Guarda Civil Metropolitana, 
poderão utilizar-se de veículo particular para o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, 
e trabalho-trabalho." 

A Lei 13.194, de 24 de outubro de 2001, institui o Auxilio-Transporte em pecúnia para 
os servidores públicos municipais que especifica. O inciso III do art. 7º da referida lei 
estabelece que os servidores que se utilizarem de meios de transporte próprios, oficiais ou 
contratados pela Administração para o deslocamento "residência-trabalho" e vice-versa, bem 
como "trabalho-trabalho", não farão jus à concessão do Auxílio-Transporte. 

A proponente, em sua justificativa, destaca que os Guarda Civis se deslocam 
carregando muitos equipamentos, dentre os quais colete antibalístico, cinturão, bota, arma de 
fogo, armas não letais, cassetete. Além destes materiais, a maior parte do efetivo da GCM faz 
curso de nível superior e precisa carregar também o material de estudo consigo, pois sai do 
serviço e vai para a faculdade. Mas, para usarem o veículo próprio, devem abrir mão do 
auxílio-transporte. Esclarece, em suma, que estes servidores possam receber o referido auxílio 
ainda que se utilizem de veículo próprio.  

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. 

A Comissão de Administração Pública, no âmbito de sua competência, entende que se 
evidencia a oportunidade da iniciativa e consigna voto favorável. 

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, portanto, é o parecer.  

Sala das Comissões Reunidas,12/09/2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/09/2017, p. 81  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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