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PARECER Nº 1212/2016 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0330/16. 

Trata-se de Projeto de Lei, de autoria da Mesa, que visa dispor sobre a gratificação a 
ser paga aos policiais militares integrantes do efetivo da Assessoria Policial Militar da Câmara 
Municipal de São Paulo. 

A matéria relativa a servidores e organização administrativa dos serviços da Câmara 
Municipal, é de iniciativa legislativa privativa da Mesa, nos termos do art. 13, Inciso I, alínea "b", 
número 1 do Regimento Interno, utilizando-se corretamente o veículo do projeto de lei (art. 234, 
caput, do Regimento Interno). 

Com efeito, segundo se infere da justificativa acostada ao projeto, a proposta tem por 
objetivo incluir a mesma gratificação ao policial titular da patente de Subtenente PM, por essa 
patente não constar na Legislação que se pretende alterar corrigindo o tratamento dado, "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". Neste aspecto, ressalte-se que somente a Mesa, na qualidade 
de responsável pela estrutura administrativa do Poder Legislativo, é quem poderá priorizar e 
optar pela implementação da alteração preconizada, provendo-lhe os recursos necessários 
(art. 13, inciso II, alínea "b" do Regimento Interno). 

Para deliberação, deverá ser observado o quorum 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. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 29.06.2016. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 30/06/2016, p. 135 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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