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PARECER Nº 38/2014 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0659/13.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Reis, que visa acrescentar 
parágrafo único ao artigo 6º da Lei nº 13.883/2004, sobre o afastamento de 
servidores da administração direta e autárquica do Município de São Paulo, quando 
investidos em mandato de dirigente de entidade sindical ou classista, nas condições 
que especifica.  
O projeto reúne condições para prosseguir em tramitação.  
Sob o aspecto formal, importa mencionar o art. 30, I, da Constituição Federal, o 
qual dispõe que compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local. 
Reiterando a Carta Maior, a Lei Orgânica Paulistana reza, em seu art. 13, caput e 
inciso I, que cabe à Câmara dispor sobre as matérias de competência do Município, 
especialmente, legislar sobre assuntos de interesse local.  
Como bem ensina o doutrinador HELY LOPES MEIRELLES, “o que define e 
caracteriza o “interesse local”, inscrito como dogma constitucional, é a 
predominância do interesse do Município sobre o do Estado ou da União” (in Direito 
Municipal Brasileiro, p. 111, 16ª edição).  
Quanto ao aspecto de fundo da proposta, cabe considerar que o texto 
Constitucional, em seu art. 37, inciso IV, garante ao servidor público civil o direito à 
livre associação sindical.  
Dessa forma, possível concluir que o art. 566 da CLT – que vedava expressamente 
a sindicalização de servidor público – não foi recepcionado pela Carta Magna 
vigente.  
Cabe considerar ainda que a propositura vai ao encontro do que disciplina a 
Constituição do Estado de São Paulo para seus servidores e que, em seu art. 125, 
preconiza:  
Art. 125. O exercício do mandato eletivo por servidor público far-se-á com 
observância do art. 38 da Constituição Federal.  
§ 1º Fica assegurado ao servidor público, eleito para ocupar cargo em sindicato de 
categoria, o direito de afastar-se de suas funções, durante o tempo em que durar o 
mandato, recebendo seus vencimentos e vantagens, nos termos da lei.  
§ 2º O tempo de mandato eletivo será computado para fins de aposentadoria 
especial.  
Nesse diapasão, é o disposto pela Resolução nº 05, de 29 de setembro de 2011, 
que, ao disciplinar o afastamento de servidores da Câmara Municipal de São Paulo 
eleitos dirigentes de entidades sindicais ou classistas, estabelece ser assegurado o 
afastamento temporário dos servidores da Câmara Municipal de São Paulo de seus 
cargos ou funções quando eleitos e investidos em mandato de dirigente de entidade 
sindical ou classista, nas condições que especifica.  
Ademais, a Lei Municipal nº 13.883/2004 assim reza:  
Art. 1º Para atender ao princípio da eficiência, bem assim com vistas ao 
aprimoramento dos sistemas participativos previstos no artigo 6º da Lei nº 13.303, 
de 18 de janeiro de 2002, fica assegurado, aos servidores da administração direta e 
autárquica do Município de São Paulo, o afastamento dos respectivos cargos ou 
funções exercidos,quando investidos em mandato de dirigente sindical ou classista, 
na conformidade das disposições constantes desta lei.  
...  
Art. 6º Enquanto perdurar o afastamento, o servidor:  
I - perceberá o vencimento ou salário e as demais vantagens e direitos do cargo ou 
função, exceto os valores relativos a adicional de insalubridade, gratificação ou 
adicional por serviço noturno, gratificação de difícil acesso, gratificação por plantões 
em fins de semana, horas suplementares de trabalho, gratificação de função e 



gratificação de gabinete não tornadas permanentes, bem como adicional de função 
não incorporado.  
A aprovação da proposta depende do voto da maioria absoluta dos membros da 
Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, IV, da Lei Orgânica do Município.  
Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE, na forma do seguinte Substitutivo, que 
visa adequar a redação do artigo 2º, bem como adequar o projeto aos ditames da 
Lei Complementar nº 95/98:  
SUBSTITUTIVO Nº                        DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 
0659/13  
Acrescenta parágrafo único ao artigo 6° da Lei 13.883 de 2004, sobre o 
afastamento de servidores da administração direta e autárquica do Município de 
São Paulo, quando investidos em mandato de dirigente de entidade sindical ou 
classista, nas condições que especifica, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1° Fica acrescentado o parágrafo único ao artigo 6° da Lei 13.883 de 2004, 
com a seguinte redação:  
“Art. 6° ......................................................  
Parágrafo Único. No caso de gratificações por desempenho ou de natureza 
semelhante, o valor a ser pago será o valor da última gratificação recebida.” (N.R.)  
Art. 2° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias suplementadas necessário.  
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
05/02/2014.  
Goulart – PSD – Presidente  
Abou Anni – PV  
Arselino Tatto – PT  
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George Hato – PMDB  
Laércio Benko – PHS  
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