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PROJETO DE LEI 01-00207/2019 do Vereador Toninho Vespoli (PSOL) 
"Altera a Lei Municipal nº 13.303 de 18 de janeiro de 2002 e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Os artigos 1º e 2º da Lei Municipal n. 13.303 de 18 de janeiro de 2002 passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1º - Em cumprimento ao disposto no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, 
a remuneração dos servidores públicos municipais será revista anualmente, sempre a partir do 
dia 1º de maio de cada ano, mediante lei específica, de iniciativa do Executivo, que conterá o 
percentual da revisão e as escalas de padrões de vencimentos com os novos valores, 
assegurando, no mínimo, sempre a variação inflacionária, relativa ao ano anterior, do índice 
utilizado nesta lei. 

Parágrafo Único: a eventual ausência de aprovação desta lei específica, até 1º de 
junho, por qualquer motivo, acarreta a aplicação automática do índice revisional adotado por 
esta lei, conforme estipulado no caput deste artigo. 

Art. 2º - Os vencimentos dos servidores públicos municipais serão reajustados, a partir 
do dia 1º de março, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor - IPC, da 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, da Universidade de São Paulo, apurada 
relativamente ao ano anterior, como disposto no Art. 1º. 

§ 1º Revogado. 

§ 2º - Se da aplicação da variação do IPC-FIPE à despesa de pessoal e respectivos 
encargos, na forma do parágrafo anterior, resultar valor superior ao limite de 40% (quarenta por 
cento) da média da receita anual corrente, apurada com base no resultado final da receita 
corrente de cada mês do ano anterior, o reajustamento restringir-se-á ao percentual que atinja 
esse limite." 

Art. 2º O Poder Executivo regulamentara esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a 
contar da data de sua publicação. 

Parágrafo Único - Caso não regulamentada no prazo estipulado no caput, esta Lei será 
aplicada imediatamente. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, 19 de Março de 2019. 

Às Comissões competentes." 
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