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PARECER Nº 72/2014 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0877/13.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito, que visa 
estender às unidades esportivas da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e 
Recreação, a convocação de servidores municipais para a prestação de tarefas 
especiais autorizadas na forma do disposto no artigo 24 da Lei nº 9.467, de 6 de 
maio de 1982; confere nova redação ao artigo 33 da Lei nº 14.223, de 26 de 
setembro de 2006, bem como revoga o artigo 24 da Lei nº 14.517, de 16 de 
outubro de 2007 e atribui competência à Procuradoria Geral do Município – PGM 
para representar judicialmente a Autoridade Municipal  de Limpeza Urbana – 
AMLURB.  
A propositura apresenta três tópicos, consoante exposto na exposição de motivos.  
O primeiro visa possibilitar a convocação de servidores públicos municipais para a 
prestação remunerada de tarefas especiais nos equipamentos esportivos vinculados 
à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação, em dias e horários fora das 
respectivas jornadas normais de trabalho, especialmente no período noturno, bem 
como nos finais de semana e feriados, mediante o pagamento da Gratificação por 
Tarefas Especiais com valor a ser fixado em decreto segundo nível de 
responsabilidade e complexidade das atividades desempenhadas, observado o 
limite de 1% (um por cento) do valor da Referência DA-15, da Escala de Padrões de 
Vencimento, por convocação, bem como o máximo de 30 (trinta) convocações 
mensais.  
No que concerne ao prisma orçamentário-financeiro, destaca-se que os 
pronunciamentos das Secretarias Municipais de Planejamento, Orçamento e Gestão 
– SEMPLA e de Finanças e Desenvolvimento Econômico – SF são favoráveis ao seu 
prosseguimento, vez que teriam sido atendidas todas as exigências impostas pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal e pelas demais normas orçamentário-financeiras 
aplicáveis à matéria. Foi juntado ao projeto estimativa do impacto orçamentário 
financeiro para despesas com pessoal, quadro de detalhamento de despesas para 
2014 e declaração da Coordenadora do Orçamento Sempla de que a despesa foi 
devidamente prevista na proposta orçamentária para 2014.  
Dessa forma, sem prejuízo da análise da D. Comissão de Finanças e Orçamento 
desta Casa, entendemos que estão formalmente cumpridos os requisitos exigidos 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.  
O segundo objetivo da propositura visa simplificar as instâncias administrativas 
para apreciação e decisão de matéria relativa à ordenação dos elementos que 
compõem a paisagem urbana, fortalecendo a desconcentração dos atos 
administrativos, reforçando a autonomia das Subprefeituras e Secretarias. O 
projeto versa, portanto, sobre a manutenção de apenas duas instâncias para a 
apreciação e decisão dessas matérias, quais sejam: a do Supervisor de Uso e 
Ocupação do Solo, como instância inicial e a do Subprefeito, como instância final.  
Por fim o projeto pretende atribuir à Procuradoria Geral do Município – PGM a 
representação judicial da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB.  
Sob o aspecto jurídico, nada obsta o prosseguimento do presente projeto de lei na 
forma proposta.  
Com efeito, uma das vertentes da propositura versa sobre organização 
administrativa, matéria inserida no âmbito de atuação do Poder Executivo, 
ressaltando que a Lei Orgânica do Município assegura ao Prefeito a iniciativa 
privativa para projetos de lei que disponham sobre organização administrativa (art. 
37, § 2º, IV) e sobre a estrutura e atribuições das Secretarias Municipais e 
Subprefeituras (art. 69, XVI), bem como reserva ao Executivo a competência para 
dispor sobre a estrutura, organização e funcionamento da administração municipal 
(art. 70, XIV).  



O projeto também cuida de matéria atinente a servidor público municipal e seu 
regime jurídico, também de iniciativa privativa do Prefeito.  
Isso porque as normas gerais sobre processo legislativo estão dispostas nos artigos 
59 a 69 da Constituição Federal e devem ser observadas pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios. A propósito do tema, dispõe o art. 61, § 1º, inciso II, 
alíneas “a”, “b” e “c”, que são de iniciativa privativa do Presidente da República as 
leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na 
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, organização 
administrativa, serviços públicos e sobre atribuições e regime jurídico dos 
servidores públicos da União e Territórios.  
No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Município no art. 37, § 2º, II:  
Art. 37 ...  
...  
§ 2º - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:  
...  
II – fixação ou aumento da remuneração dos servidores;  
Ressaltamos que apesar do § 1º do artigo 1º da proposta relegar ao decreto a 
fixação do valor da Gratificação por Tarefas Especiais, o valor deverá observar o 
limite de 1% (um por cento) do valor da Referência DA-15, da Escala de Padrões de 
Vencimento, por convocação, bem como o máximo de 30 (trinta) convocações 
mensais.  
Ademais, em abono à possibilidade de o decreto fixar os critérios da gratificação, 
também há decisão do Superior Tribunal de Justiça, que respalda o estabelecimento 
de critérios via decreto quando a lei assim prevê:  
“...O art. 34, § 1º, da Lei Estadual nº 4.794/88 outorgou ao Poder Executivo fixar 
os critérios para a concessão da gratificação de produção nos limites fixados.  
A lei, assim, incorporou no quadro normativo a forma para definir a verba. Nesse 
momento a lei se completou. E, como lei, definiu a relação jurídica debatida nestes 
autos. Em consequência, no futuro, o critério poderá ser modificado. O quantum, 
entretanto, precisa ser respeitado no mínimo. ....” (ED em Rec. em MS 8.456, julg. 
10/02/99)  
Assim, sob o aspecto jurídico nada obsta o prosseguimento do presente projeto de 
lei que encontra fundamento no art. 13, incisos I, XIII e XVI e no art. 37, § 2º, 
incisos I, II, III, IV da Lei Orgânica do Município.  
Para deliberação, deverá ser observado o quórum de maioria absoluta dos 
membros da Câmara, em conformidade ao art. 40, § 3°, incisos IV e XII, da Lei 
Orgânica do Município de São Paulo.  
Ante o exposto somos,  
PELA LEGALIDADE.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
12/02/2014.  
Goulart – PSD – Presidente  
Arselino Tatto – PT  
Conte Lopes – PTB  
Donato – PT  
George Hato – PMDB – Relator  
 


