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PROJETO DE LEI SUBSTITUTIVO AO PL 01-00882010 da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal 
         Dispõe sobre a aplicação do art. 1º da Lei nº 14.889/2009, e dá outras 
providências. 
         A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
         Art. 1º. Os vencimentos, funções gratificadas, salários, salário-família e salário-
esposa dos servidores públicos da Câmara Municipal de São Paulo ficam reajustados 
em 4,84% (quatro inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento), a partir do dia 1º 
de março de 2010, conforme disposição do art. 1º da Lei nº 14.889, de 20 de janeiro 
de 2009. 
         Art. 2º. Fica concedido, a título de reposição das perdas inflacionárias no período 
de 1º de fevereiro de 2004 a 29 de fevereiro de 2010, o reajuste de 19% (dezenove 
por cento), a partir do dia 1º de março de 2010. 
         Parágrafo único. Sobre o reajuste de que trata este artigo incidirá aquele 
determinado pelo art. 1º desta Lei. 
         Art.3º. Fica o Executivo autorizado a aplicar aos salários dos servidores 
municipais da administração direta, indireta e autarquias, no mínimo o índice 
resultante do somatório do contido nos arts. 1º e 2º desta lei, a partir do dia 1º de 
maio de 2010, conforme disposição do art. 1º da Lei 13.303 de 18 de janeiro de 2002. 
         Art. 4º. Aplicam-se, no que couber, as disposições desta Lei aos servidores 
inativos e pensionistas da Câmara Municipal de São Paulo. 
         Art. 5º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
         Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos nos termos dos arts. 1º e 2º. 
         Art. 7º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
         Sala das Sessões, Às Comissões competentes.” 
         Claudio Fonseca 
         Vereador - PPS 
         JUSTIFICATIVA 
         O Projeto de Lei Substitutivo ao PL 01-0082010 Da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal tem como objetivo a reposição das perdas inflacionárias de período de 
fevereiro/2004 a fevereiro/2010 e autorizar o executivo a aplicar a somatória do 
mesmo índice de reajuste aos servidores municipais de São Paulo. 
         Constatamos que a inflação do período referido é de 32.76% e que considerando 
o reajuste já concedido em 2009 (6.39%) para os servidores públicos de Câmara 
Municipal e o proposto no artigo 1º deste PL Substitutivo (4.84%) resta um índice de 
19% para repor as perdas salariais do período. 
         O objetivo desta propositura é repor as perdas inflacionárias do período citado e 
autorizar o Executivo aplicar a somatória destes reajustes aos servidores municipais da 
administração direta, indireta e autarquias. 
         Assim, por entendermos ser uma questão de justiça para com os servidores 
públicos municipais de São Paulo, contamos com a acolhida dos nobres colegas. 
         São Paulo, de março de 2010. 
         Claudio Fonseca 
         Vereador- PPS” 
 
 



PARECER CONJUNTO Nº DAS COMISSÕES REUNIDAS DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO SOBRE O SUBSTITUTIVO APRESENTADO AO PROJETO DE LEI Nº 88/10. 
         Trata-se de substitutivo apresentado em Plenário ao projeto nº 88/10, que 
dispõe sobre a aplicação do art. 1º da Lei nº 14.889/09. 
         A alteração proposta tem por objetivo aprimorar o projeto original, ampliando de 
6,01% para 19% o índice de reajuste a título de reposição das perdas inflacionárias no 
período especificado, bem como autorizar o Poder Executivo a aplicar aos salários dos 
servidores municipais da administração direta, indireta e autarquias o índice de 
reajuste previsto na proposta. 
         Alertamos que, tendo em vista que a proposta aumenta o índice de reajuste 
deverá ser dado atendimento ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
anteriormente à aprovação da proposta em plenário. 
         Pelo exposto, somos 
         PELA LEGALIDADE. 
         Quanto ao mérito, as Comissões de Administração Pública e de Finanças e 
Orçamento entendem que o projeto não atende ao interesse público, eis que pode ter 
por consequência comprometer o limite de gastos do Poder Legislativo, razão pela qual 
sua manifestação é  
         CONTRÁRIA. 
         Sala das Comissões Reunidas, em 
         COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
         Ítalo Cardoso (PT) - contrário 
         Floriano Pesaro (PSDB) - contrário 
         Abou Anni (PV) - contrário 
         Agnaldo Timóteo (PR) - contrário 
         João Antônio (PT) - contrário 
         Gabriel Chalita (PSB) - contrário 
         COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
         Adolfo Quintas (PSDB) - contrário 
         Penna (PV) - contrário 
         José Américo (PT) - contrário 
         Carlos Apolinario (DEM) - contrário 
         COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
         Souza Santos (PSDB) - contrário 
         Donato (PT) - contrário 
         Adilson Amadeu (PTB) - contrário 
         Aurélio Miguel (PR) - contrário 
         Atilio Francisco (PRB) - contrário 
         Roberto Tripoli (PV) - contrário” 
 


