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PARECER Nº 1073/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0021/19. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa dos Nobres Vereadores Paulo Frange, Edir 
Sales e Reis, que visa incluir um parágrafo único ao art. 28 da Lei Municipal nº 17.020/2018, 
que institui o regime de previdência complementar no Município. O parágrafo único tem por 
finalidade excetuar, nos casos que especifica, os beneficiários dos servidores integrantes da 
Guarda Civil Metropolitana da aplicação da regra do inciso VII do art. 222 da Lei Federal nº 
8.112/1990, aplicável aos servidores municipais em razão do art. 28 da Lei Municipal nº 
17.020/2018. 

De acordo com o art. 222, inciso VII, da Lei Federal nº 8.112/1990, com a redação 
dada pela Lei nº 13.135/2015, o cônjuge, o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de 
fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente, e o companheiro ou 
companheira que comprove união estável como entidade familiar perderão a qualidade de 
beneficiários, nas seguintes hipóteses: 

a) o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 
18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados 
em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do servidor; 

b) o decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do 
pensionista na data de óbito do servidor, depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais 
e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável: 

1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; 

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade; 

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade; 

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade 

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade 

6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade. 

O projeto de lei em tela pretende excluir os beneficiários dos servidores integrantes da 
Guarda Municipal dessas hipóteses de perda da condição de beneficiário quando o servidor 
morrer durante o serviço, durante o trajeto residência-trabalho e vice-versa ou em decorrência 
de ato ilícito cometido contra ele. 

De acordo com a justificativa, o projeto tem como objetivo amparar a família, em 
respeito aos serviços prestados pelo servidor. 

Sob o aspecto jurídico, a propositura reúne condições de prosseguir em sua 
tramitação. 

É sabido que a propositura versa sobre serviços públicos, matéria para a qual a Lei 
Orgânica do Município não mais prevê a iniciativa privativa ao Prefeito para apresentação de 
projetos de lei, como, aliás, não poderia deixar de ser, posto que tal previsão não encontra 
respaldo na Constituição Federal. 

Sob o aspecto formal, o projeto também encontra respaldo no artigo 30, inciso I, da 
Constituição Federal, bem como o artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, os quais 
dispõem competir ao Município legislar sobre assuntos de interesse local. 
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Segundo Dirley da Cunha Junior, considera-se interesse local "não como aquele 
interesse exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais 
direto e imediato". (In, Curso de Direito Constitucional, 2ª Ed., Salvador: Juspodivm, 2008, p. 
841.) 

Outrossim, o projeto dá cumprimento ao disposto no art. 81 da Lei Orgânica do 
Município, segundo o qual dentre os princípios que devem nortear a atuação da administração 
pública direta e indireta encontra-se expressamente consignado o princípio da valorização dos 
servidores públicos. 

Registre-se, ainda, que tanto a Constituição Federal quanto a Lei Orgânica Municipal 
permitem a iniciativa municipal em assuntos de Segurança Pública, como é o presente caso, já 
que o projeto visa, em última análise, valorizar o profissional que presta esses serviços à 
população e resguardar sua família, em razão do risco inerente à atividade realizada. 

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

Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 26/06/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 27/06/2019, p. 101 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

