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PARECER Nº 950/2014 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0310/14. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Excelentíssimo Senhor Prefeito, que dispõe 
sobre a instituição da Diária Especial por atividade complementar (DEAC), aplicável aos 
servidores integrantes do Quadro da Guarda Civil Metropolitana. 

Segundo a justificativa, a propositura visa disponibilizar, na área de segurança urbana, 
compreendendo, em especial, o policiamento nas escolas, parques e praças municipais, um 

número maior de agentes públicos para o desempenho dessa peculiar atividade, vale 
dizer, de servidores integrantes do Quadro da Guarda Civil Metropolitana, os quais, em caráter 
não obrigatório, exercerão as atribuições e funções próprias de seus cargos de provimento 
efetivo em período fora da jornada normal de trabalho a que se encontram legalmente 
submetidos. 

Assevera o Sr. Prefeito que  a adoção da medida afigura-se conveniente e oportuna, 
vez que, em sua atuação complementar, conforme ora se propõe, os Guardas Civis 
Metropolitanos, anteriormente treinados para o exercício de suas funções e já com ampla 
vivência profissional na área de segurança urbana, muito contribuirão para a melhoria da 
qualidade da prestação dos serviços públicos sob o seu encargo. 

Como contraprestação pelos serviços prestados nesse período, ora denominado como 
Diária Especial por Atividade Complementar (DEAC), correspondente ao exercício de 8 (oito) 
horas contínuas de atividade operacional, observado o limite mensal de 10 (dez) diárias, 
perceberão esses profissionais remuneração no valor de 3% (três por cento) da referência 
QGC-1, no grau "A", por cada hora assim trabalhada. 

Destacou, por fim, o Sr. Prefeito que no âmbito do Estado de São Paulo, foi instituída, 
para a mesma finalidade, a Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial 
Militar - DEJEM aos integrantes da Polícia Militar do Estado, nos termos da Lei Complementar 
nº 1.227, de 19 de dezembro de 2013. 

Sob o aspecto estritamente jurídico, nada obsta a regular tramitação da propositura. 

O art. 37, § 2º, III, da nossa Lei Orgânica estabelece que são de iniciativa privativa do 
Prefeito as leis que disponham sobre servidores públicos municipais, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, restando, atendida, portanto, a cláusula de 
reserva de iniciativa conferida ao Chefe do Poder Executivo. 

Importa destacar que o projeto veio acompanhado (fls.05) do impacto orçamentário-
financeiro, em atenção ao comando legal dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/2000). 

Importante registrar, ainda, que as atividades desempenhadas pela Guarda Civil 
Metropolitana possuem raiz constitucional, estando inseridas no contexto da segurança pública 
que, nos termos do art. 144 da Constituição Federal, é dever do Estado. 

Por fim, relembre-se que a conveniência e oportunidade da medida proposta é matéria 
afeta à análise das comissões de mérito. 

A aprovação da proposta depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros 
da Câmara nos termos do art. 40, § 3º, IV, da Lei Orgânica do Município. 

Ante todo o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 



Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0310/2014 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 06/08/2014. 

Goulart - PSD - Presidente 

Conte Lopes - PTB - Relator 

Arselino Tatto - PT 

Eduardo Tuma - PSDB 

Floriano Pesaro - PSDB 

Juliana Cardoso - PT 

Roberto Tripoli - PV 

Rubens Calvo - PMDB 

Sandra Tadeu - DEM 

 
 
Publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/08/2014, p. 114 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br. 114 
 

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

