
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER Nº 451/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0020/17. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria da Mesa da Câmara Municipal de São Paulo, que 
visa acrescentar parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 14.043, de 2 de setembro de 2005, que 
dispõe sobre a gratificação a ser paga aos guardas civis integrantes do efetivo da Guarda Civil 
Metropolitana na Câmara Municipal. 

A proposta pode prosperar, como veremos a seguir. 

O projeto trata de matéria relativa a servidores e organização administrativa dos 
serviços da Câmara Municipal, cuja iniciativa legislativa privativa é da Mesa, nos termos do art. 
14, inciso III c/c art. 27, inciso I, da Lei Orgânica do Município, bem como art. 13, inciso I, "b", 
número 1, do Regimento Interno da Câmara Municipal, utilizando-se corretamente o veículo do 
projeto de lei, conforme art. 37, inciso X, da Constituição Federal. 

Com efeito, a proposta tem por objetivo limitar a gratificação já instituída pela Lei nº 
14.043, de 2 de setembro de 2005, para os guardas civis metropolitanos  que desempenham 
suas funções na Câmara e são integrantes do efetivo da Guarda Civil Metropolitana na Câmara 
Municipal de São Paulo, a Inspetoria – Câmara Municipal – ICAM, constante do art. 7º, inciso I, 
letra "f", do Decreto nº 50.448, de 25 de fevereiro de 2009, a no máximo 60 guardas civis. 

Dessa forma, sinaliza a Mesa da Câmara ao Poder Executivo que este é o efetivo que 
entende suficiente para atender à necessidade de proteção de seus bens, serviços e 
instalações. 

Para deliberação, deverá ser observado o quórum de maioria absoluta, de 
conformidade com o art. 40, § 3°, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

No entanto, apresentamos o substitutivo a seguir, que visa adequar a proposta à 
melhor técnica de elaboração legislativa, de modo a limitar a concessão da gratificação ao 
máximo de 75 Guardas Civis Metropolitanos, que é o efetivo atualmente disponibilizado para o 
Poder Legislativo, conforme se vê da informação constante do Portal da Câmara 
(http://www.camara.sp.gov.br/institucional/recursos-humanos/funcionarios/, acesso em 
19/04/17), bem como para possibilitar a sua ampliação no caso de necessidade extraordinária 
justificada pela Mesa da Câmara. 

 

SUBSTITUTIVO Nº   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 20/17. 

Acresce parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 14.043, de 2 de setembro de 2005, e dá 
outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica acrescido parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº 14.043, de 2 de setembro 
de 2005, com a seguinte redação: 

"Art. 1º (...) 

(...) 
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Parágrafo único. A gratificação de que trata esta Lei poderá ser concedida a no máximo 
75 (setenta e cinco) guardas civis metropolitanos, podendo este número ser acrescido 
extraordinariamente em iniciativa justificada pela Mesa da Câmara Municipal de São Paulo." 
(NR) 

Art. 2º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 10/05/2017. 
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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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