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PROJETO DE LEI 01-00323/2016 do Vereador Ota (PSB) 
"Altera e acresce dispositivos à Lei No. 15.764, de 27 de maio de 2013, que dispõe 

sobre a criação e alteração da estrutura organizacional das Secretarias Municipais que 
especifica, cria a Subprefeitura de Sapopemba e institui a Gratificação pela Prestação de 
Serviços de Controladoria e dá outras providencias. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA: 

Art. 1º. A Lei no 15.764, de 27 de maio de 2013, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

"Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a criação e alteração da estrutura organizacional das 
Secretarias Municipais que especifica, cria a Subprefeitura de Sapopemba e institui a 
Gratificação pela Prestação de Serviços de Controladoria e Gratificação aos Conselheiros 
Participativos" (NR). 

"TÍTULO III 

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS - SMRG 

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES 

"Art. 34. O Conselho Participativo Municipal será organizado em cada subprefeitura e 
será formado por representantes eleitos, residentes no distrito, em número nunca inferior a 5 
em cada distrito, sendo remunerados mensalmente." 

Inciso I - Fica instituída a remuneração mensal aos Conselheiros Participativos eleitos. 

Inciso II - A remuneração mensal dos Conselheiros Participativos corresponderá ao 
padrão QPA-13, do Quadro dos Profissionais da Administração, acompanhando a política de 
reajuste do funcionalismo municipal. 

§ 1º - A remuneração atribuída aos Conselheiros Participativos não gera quaisquer 
vínculos empregatícios ou profissionais com a Prefeitura do Município de São Paulo. 

§ 2º - Ao servidor público municipal investido nas funções de Conselheiro Participativo 
fica facultada a opção pela remuneração mencionada no "caput" deste artigo, renunciando à de 
seu cargo ou função, sem prejuízo dos respectivos direitos, vedada a acumulação de 
remunerações. 

§ 3º - Os recursos necessários ao pagamento da remuneração dos Conselheiros 
Participativos serão utilizados das estruturas orçamentárias do órgão dos quais se originaram, 
com o apoio administrativo e de infraestrutura que se fizer necessário."(NR). 

Art. 2º- As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 2016. 

Às Comissões competentes." 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/06/2016, p. 79 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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