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PROJETO DE LEI 01-00343/2015 do Vereador Antonio Donato (PT) 
"Dispõe sobre a alteração da redação do § 2°do artigo 33 da Lei Municipal n° 

14.660/07, bem como do inciso VI do §5° e, ainda, o acréscimo do inciso VII ambos do mesmo 
parágrafo e artigo do referido diploma legal municipal. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA: 

Art. 1º - O artigo 33, §2°, da Lei Municipal n° 14.660/07, fica alterado, passando a ter a 
seguinte redação: 

"§2°- Na hipótese de mudança para cargo de carreira diversa do mesmo quadro, em 
razão de concurso público de acesso, durante o período a que se refere o "caput" deste artigo, 
não haverá a necessidade de reinício de cômputo de tempo para efeito do cumprimento do 
estágio probatório, considerando, assim, o tempo já computado no cargo anterior." 

Art. 2 ° - O inciso VI, do § 5°, do Artigo 33 da Lei Municipal n° 14.660/07, passa a ter a 
seguinte redação: 

"VI- exercício de cargo de provimento em comissão na Administração Direta, cuja 
natureza das atividades esteja relacionada com as atribuições próprias do cargo efetivo 
titularizado pelo servidor, bem como, os afastamentos em que o servidor estiver prestando 
serviços em cargos de comissão nos órgãos da Rede Municipal e da Câmara Municipal de São 
Paulo." 

Art. 3° - Fica acrescido o inciso VII ao §5° do Artigo 33 da Lei Municipal n° 14.660/07, 
passando o mesmo a ter a seguinte redação: 

"VII- licença maternidade." 

Art.4°- As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 

Sala das Sessões,  Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/08/2015, p. 80 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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