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JUSTIFICATIVA: - PL 0330/2016 
A presente proposta objetiva alterar a Lei nº 13.749/2004, que dispõe sobre a 

gratificação paga aos policiais militares integrantes do efetivo da Assessoria Policial Militar 
desta Câmara Municipal, com vistas a atribuir a mesma gratificação ao policial militar titular da 
patente de Subtenente PM, tendo em vista que essa patente não consta da redação da Lei 
referida, nem de suas alterações posteriores. 

A medida ora proposta visa corrigir esse tratamento injusto, pois não é admissível que 
um integrante da Assessoria Militar desta Câmara que venha a evoluir na carreira de sua 
corporação, galgando patentes superiores e, portanto, elevando o nível da Assessoria na Casa, 
seja aqui penalizado pela supressão da gratificação a que faz jus, por falta do devido amparo 
legal. 

Com a finalidade de instruir o presente projeto de lei e dar cumprimento ao disposto 
nos art. 16, 17 e 21 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, esclarece-se que o impacto orçamentário - financeiro decorrente da 
aprovação desta lei no exercício em que deva entrar em vigor (2016) é R$ 48.384,00 (Quarenta 
e oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais), correspondente a 0,0001% da receita corrente 
líquida estimada para o exercício. 

Para os exercícios de 2017 e 2018, o impacto orçamentário - financeiro decorrente da 
aprovação desta lei é de R$ 77.415,00 (Setenta e sete mil, quatrocentos e quinze reais), 
correspondente a 0,0002% da receita corrente líquida estimada para o exercício. 

Assim, com a aprovação do presente, o gasto global com pessoal desta Edilidade, 
equivalente a 0,93% da sua receita corrente líquida estimada, encontra-se dentro dos 
percentuais estabelecidos na legislação para o Legislativo que é de 6%, distribuídos em 4,25% 
para CMSP e 1,75% para TCM. 

Atendendo ao disposto no Art. 29-A da Constituição Federal, a despesa em tela 
somada as já existentes e estimadas para os próximos exercícios, apresenta um impacto 
percentual de 2,72% em 2016, calculado com base na receita realizada da PMSP em 2015, e 
de 2,72% para os exercícios de 2017 e 2018, calculados com base na receita estimada da 
PMSP, estando dentro dos percentuais estabelecidos na legislação que é de 3,50%. 

Acrescente-se que a despesa a ser criada encontra compatibilidade com a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e com o Plano Plurianual e não afeta as metas de resultados fiscais 
previstas no anexo referido no § 1º do art. 4º, da mencionada Lei Complementar Federal nº 
101, seus efeitos financeiros serão compensados pela redução permanente de despesa e os 
recursos financeiros para custeio têm origem nas dotações orçamentárias nºs, 
01.01.01.031.3024.2100.3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. 

Segue em anexo o demonstrativo em planilha dos impactos acima descritos e sua 
compatibilização com os limites preconizados pela legislação. 

Assim sendo, solicitamos o apoio dos Nobres Pares à aprovação da matéria. 
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