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PROJETO DE LEI 01-00286/2014 do Executivo  
(Encaminhado à Câmara pelo Sr. Prefeito com o Ofício A.T.L. nº 72/14)  
“Dispõe sobre o reajustamento da Escala de Padrões de Vencimentos e fixa o valor 
da menor remuneração bruta mensal a ser paga aos servidores públicos municipais 
do Quadro da Guarda Civil Metropolitana; cria um cargo de Chefe de Gabinete na 
Autarquia Hospitalar Municipal.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
TÍTULO I  
CAPÍTULO I  
DO REAJUSTE DA ESCALA DE PADRÕES DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DO 
QUADRO DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA  
Art. 1º A Escala de Padrões de Vencimentos dos cargos do Quadro da Guarda Civil 
Metropolitana - QGC, instituída pela Lei nº 13.768, de 26 de janeiro de 2004, fica 
reajustada na seguinte conformidade:  
I - 5% (cinco por cento), a partir de 1º de maio de 2014;  
II - 10,23% (dez inteiros e vinte e três centésimos por cento), sobre a Escala de 
Padrões de Vencimentos devidamente reajustada nos termos do inciso I do “caput” 
deste artigo ou a que vier substituí-la, a partir de 1º de maio de 2016.  
§ 1º Ficam reajustados, nos mesmos percentuais estabelecidos neste artigo:  
I - a Escala de Valores das Funções Gratificadas do Quadro da Guarda Civil 
Metropolitana, instituída pelo artigo 4º da Lei nº 15.365, de 25 de março de 2011;  
II - a Escala de Padrões de Vencimentos dos cargos do Quadro dos Profissionais da 
Guarda Civil Metropolitana - QPG, instituída pela Lei nº 11.715, de 3 de janeiro de 
1995;  
III - os salários dos servidores admitidos nos termos da Lei nº 9.160, de 3 de 
dezembro de 1980, para a função de Guarda Civil Metropolitano;  
IV - os respectivos proventos dos aposentados, as pensões e os legados, aos quais 
se aplica a garantia constitucional da paridade;  
V - as vantagens pecuniárias devidas aos servidores abrangidos por este artigo, em 
cujas legislações específicas haja previsão de reajustes setoriais.  
§ 2º O Executivo divulgará, mediante decreto específico, os novos valores das 
Escalas de Padrões de Vencimentos e das Funções Gratificadas decorrentes dos 
reajustes previstos neste artigo.  
CAPÍTULO II  
DO VALOR DA MENOR REMUNERAÇÃO BRUTA MENSAL DOS SERVIDORES DA 
GUARDA CIVIL METROPOLITANA  
Art. 2º A menor remuneração bruta mensal dos servidores da Guarda Civil 
Metropolitana, optantes ou não pelo plano de carreira instituído pela Lei nº 13.768, 
de 2004, não poderá ser inferior a:  
I - R$ 1.449,00 (mil quatrocentos e quarenta e nove reais), a partir de 1º de maio 
de 2014;  
II - R$ 1.521,45 (mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), a 
partir de 1º de janeiro de 2015;  
III - R$ 1.656,00 (mil seiscentos e cinquenta e seis reais), a partir de 1º de maio 
de 2016.  
Parágrafo único. Sempre que a remuneração bruta mensal do servidor for inferior 
aos valores ora fixados, será concedido abono suplementar correspondente à 
diferença entre a respectiva remuneração bruta e a importância prevista neste 
artigo.  
Art. 3º Para os efeitos do artigo 2º desta lei, considera-se remuneração bruta 
mensal o somatório de todos os valores percebidos pelo servidor, em caráter 
permanente, tais como os vencimentos, o salário, as vantagens pecuniárias, fixas e 
variáveis, inclusive os adicionais, as gratificações, os prêmios, as vantagens 



pessoais de qualquer natureza e as fixadas para o cargo em caráter permanente, 
excluindo-se:  
I - o abono de permanência em serviço;  
II - o prêmio de desempenho em segurança urbana;  
III - a gratificação pelo exercício de função em regiões estratégicas para a 
segurança urbana;  
IV - o terço de férias e seu adiantamento;  
V - o décimo terceiro salário e seu adiantamento;  
VI - a ajuda de custo;  
VII - o auxílio acidentário;  
VIII - o auxílio-doença;  
IX - o auxílio-refeição;  
X - o auxílio-transporte;  
XI - a gratificação de difícil acesso;  
XII - a gratificação por tarefas especiais;  
XIII - as horas suplementares de trabalho e outras remunerações de idêntica 
natureza;  
XIV - o salário-esposa;  
XV - o salário-família;  
XVI - o vale-alimentação;  
XVII - parcelas indenizatórias previstas em lei.  
Art. 4º O abono suplementar de que trata o parágrafo único do artigo 2º desta lei 
não se incorporará ou se tornará permanente na remuneração do servidor em 
nenhuma hipótese, bem como sobre ele não incidirá vantagem alguma a que faça 
jus o servidor, vedada, assim, sua utilização, sob qualquer forma, para cálculo 
simultâneo que importe acréscimo de outra vantagem pecuniária.  
Art. 5º Sobre o abono suplementar não incidirá a contribuição social ao Regime 
Próprio de Previdência Social do Município de São Paulo - RPPS.  
Art. 6º As disposições deste capítulo aplicam-se, nas mesmas bases e condições:  
I - aos servidores admitidos nos termos da Lei nº 9.160, de 1980, para a função de 
Guarda Civil Metropolitano;  
II - aos respectivos proventos dos aposentados, legados ou pensões, observada a 
proporcionalidade do cálculo.  
TÍTULO II  
DA CRIAÇÃO DO CARGO DE CHEFE DE GABINETE NA AUTARQUIA HOSPITAL 
MUNICIPAL  
Art. 7º Fica criado, na Autarquia Hospitalar Municipal, um cargo de Chefe de 
Gabinete, Símbolo CHG, de livre provimento em comissão pelo Prefeito.  
Parágrafo único. Em decorrência do disposto no “caput” deste artigo, fica incluído 
na Tabela “B” do Anexo I e na Tabela “B”, Coluna “Situação Nova”, do Anexo II da 
Lei nº 15.509, de 15 de dezembro de 2011, um cargo de Chefe de Gabinete, 
Símbolo CHG, de livre provimento em comissão pelo Prefeito, com lotação na 
Autarquia Hospitalar Municipal.  
TÍTULO III  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
Art. 8º Ficam absorvidos nos valores das Escalas de Padrões de Vencimentos 
devidamente atualizadas nos termos do artigo 1º e nos valores fixados nos incisos I 
a III do “caput” do artigo 2º, ambos desta lei, os eventuais reajustes concedidos 
aos servidores municipais nos exercícios de 2014 a 2016 em cumprimento ao 
disposto nos artigos 1º e 2º da Lei nº 13.303, de 18 de janeiro de 2002.  
Art. 9º As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Às Comissões 
competentes.”  
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PROTOCOLO DJ; NEGOOAÇÃO ENTRE A ' 
PREFEITURA DO MUNicfPIO DE SÃO PAULO E AS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DOS SERVIDORES~ 

GUARDA CIVIL METROPOUTANA DO MUNidPIO DE SÃO'PAULO c o pIA 
PROTOCOLO Nll 01/2014 de 08 de maio de 2014 

Dispõe sobre os compromissos da 
Prefeitura· do . Município de São 
Paulo para com as · en.tldades 

' representativas dos servidores da 
Guarda Civil Metropolitana do 
Munldplo de São Paulo. 

A Pref~itura do/ Munid~;>io de São Paulo, representada pela bancadà da A~rhinistração Municipal na Mesa 
Setorial da Guarda Civil Metropolitana e as Entidades Repres~ntativas dos Servidor~s Municipais da Guarda 
Civil Metropolitana, n?S termos da reunião extraordinária da Mesa S~tarial realizada no dia 08 de maio de 
2014: 

I 

CONSIDERANDO: 

I. que a Administração Pública é regida p~los princípios da legalidade, . da moralidade·, da 
impessoalidade, da eficiência, ~a publicidade e do caráter participatlvo; 

11. ' que cabe à Administração, observados estes e outros prindpios, definir pollticas de gestão de 
pessoas para· o aperfeiçoamento ·e construção de um serviço público eficiente, eficaz e de 

111. 

qualid.ade social; · · 

que objetivando a. efetiva observância ao principio da eficiência; o Executivo estabelecerá, por 6-.· 
meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, metodologias para 
promover avaliações e aprimoramentos na execução dos serviços públicos, bem como instituirá 
sistemas participativos, de caráter permanente, visando dar tratamento aos conflitos decorrentes 
dos vínculos funcionais e tle trabalho que interfiram na eficácia.desses serviços, constituindo tais ÍJ 
medidas parte integrante da politica co{\jugada de valorização dos servidores públicos municipais · . , 
com a qualificação dos serviços prestados à população; ' · ~ 

IV. que, em respeito ao reconhecimento do direito· à livre organização sindical e· associativa dos 
servidores públicos, as pol!ticas de gestão de pessoas devem considerar a livre negociação entre 
as partes; 

V. 

VI. 

que existe interesse mútuo .na celebração do presente lnstr.u~ento, como forma de retratar as 
negociações relativas às propostas do governo e às reivindicações apresentadas pelas entidades 
representativas dos servidores públicos municipais da Guarda Civil Metropolitana na data-base de 
2014; 

que a assinatura do presente instrúmento não rep;e~nta .interrupção ou suspen.são· do processo }
de negociação referente aôs demais pontos de Interesse de ambas as partes, neg7ão esta q\\ . . I t. . . "-' 

• I ' • 11 < " I ' \ :\\ . 
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terá sua continuidade através do Sistema de Negociação Permanente - SINP, objetivando a 
implantação de políticas de gestão de pessoas e valorização profissional para o aperfeiçoamento e 

-

construção de um serviço público eficiente, eficaz e de qualidade social. · , • 

. .COPIA 
RESOLVEM: 

ClÁUSULA PRIMEIRA. Estabelecer o piso salarial da Guarda Civil Metropolitana, a ser. pàgo sob a forma de 
abono comple_mentar, da forma que se segue: R$ 1.449,00 (um mil quatrocentos e quarenta e nove reais), 
a partir de maio de 2014; R$ 1.521,45 (um mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta e cin.co centavos), a 
partir de janeiro de 2015; R$ 1.656,00 (um mil seiscentos e cinquenta e seis reais), a partir de.maio de 
2016. . • . 

ClÁUSULA SEGUNDA. Efevar o padrão inicial de vencimentos do Quadro da Guarda Civil Metropolitana -
QGC 1-A, a partir de maio de 2014, em 5% (cinco por cento); elevar o padrão inicial de vencimentos do 
Quadro dos Profissionais· da Guarda Civil Metropolitana - QPG 1-A, a partir de maio de 2014, em 5% (cinco 
por cento). 

. . 
Parágrafo único. As alterações dos padrões iniciais de vencimentos das referências QGC 1-A e QPG 1-A 
repercutem em todas as Escalas de Vencimentos da carreira da Guarda Civil Metropolitana: Quadro da 
t;uarda Civil Metropolitana -QGC e Quadro dos Profissionais da Guarda qvil Metropolitana;- QPG. 

ClÁUSULA TERCEIRA. Reestruturar a carreira da Guarda Civil Metropolitana, a partir janeiro de 2015, de 
modo a· promover a integração dos atuais servidores nas referências do novo Quadro da Guarda Civil 
Metropolitana a ser.criado, de acordo com a tabela constante no Anexo 1. A carreira que integrará o novo 
Quadro da Guarda Civil Metropolitana passará a ser configurada na seguinte conformidade: 
1-Nívell: 

a) Guarda Civil Metropolitano- 31 Classe; 
b) Guarda Civil Metropolitano- 2.1 Classe; 
c) Guarda Civil Metrõpolitano- 11 Classe; 
d) Guarda Civil Metropolitano- Classe Especial; 

11 - Nlvelll: 
e) Guarda Civil Metropolitano- Classe Distinta; 
f) Subinspetor; 

111- Nlvellll: 
- g) Inspetor; 

h) Inspetor de Divisão; 
IV- Nível IV: 

i) Inspetor de Agrupamento; 
j) Inspetor Superintendente. 

ClÁUSULA QUARTA. Integrar os atuais servldÕres optantes efetivos, do Quadro da Guarda Civil 
Metropolitana - QGC, no novo Quad.ro a ser criado em 2015, da seguinte maneira: 

-I) Atuais ocupantes do ·cargo de GCM 31 C,lasse: serão Integrados no cargo de Guarda Civil 
Metropolitano- 31 Classe, até o ,término do estágio probat6r7~~ ;•I Atuais ocupantes do ca'Bo de GCM 2' Classe se<ão lnteg<ad~ 

1 
~ 
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a) No cargo de Guarda Civil Metropolitano- 21 Classe, N-1, os sêrvidores com até 03 (três) anos de 
efetivo exercício no cargo; . · • 

b) No cargo de Guarda Civil Metro'politano- 1• Classe,. N-1, os servidores com 03 (três) anos e 01 
. (um) dia até 06 (seis) anos de efetivo exercício no cargo; 

c) No cargo de Guarda Civil Metropolitano·- Classe Especial, N-1, os servidores com mais de 06 
{seis) anos de efetivo exercício no cargo; ' 

111) Atuais ocupantes do cargo de GCM 11 Classe serão integrados: . 
a) No cargo de Guarda Civil Metropolitano -11 Classe, N-1, os servidores com até 03 (três) anos de 

efetivo exercício no cargo; 
b) No cargo de Guarda Civil Metropolitano- Classe Especial, N-1, os servidores coin 03. (três) anos 

e 01 (um) dia até 06 (seis) anos de efetivo exercido no cargo;· 
c) No cargo de Guarda Civil Metropolitano - Classe Distinta, N-n: os servidores com mais de 06 

(seis) anos de efetivo exercício no cargo; 
IV) Atuais ocupantes do cargo de GCMCiasse Distinta serão Integrados: 

a) No cargo de Guarda Civil Metropolitano- Subinspetor, N-11, os servido~es sem diploma de nível 
superior; 

b) b) No cargo de Guarda Civil Metropolitano- Inspetor, N-111, os seniidores-com. diploma de nlvel 
·superior; 

V) Atuais ocupantes do c~rgo de Inspetor serão integrados: 
a) No cargo de Guarda Civil Metropolitano- Inspetor, N-111, os servidores com até 06 (seis) anos 

de efetivo exercício no cargo, ou que não possuam diploma de nível superior; • 
b) No carga d~ Guarda· Civil Metropolitano -Inspetor de Divisão, N-111, os servidores com mais de 

06 (seis) anos de efetivo exercido no cargo e que possuam diplpma de nível superior; 
VI) Atuais ocupantes ,do cargo de Inspetor Regional serão integrados: 

a} No cargo de Guarda Civil Metro'politano- Inspetor de Divisão, 'N-111, os servid9res com até 06 
(seis) anos de efetivo exercício no cargo, ou que não possuam diploma de nív~l superior; 

b) No cargo de Guarda Civil Metropolitano- Inspetor de Agrupamento, N-IV,.os servidores com 
mais de 06 (seis) anos de efetivo exercido no cargo e que possuam diploma de nível superior. 

CLÁUSULA QUINTA. Integrar os atuais servidores efetivos do Quadro dos Profissionais da -Guarda Civil 
Metropolitana- QPG, no novo Quadro a ser criado em 2015, da seguinte maneira: 

I) Atuais ocupantes do cargo de Guarda Civil Metropolitan.o, referência QPG-1, serão integrados no 
cargo de Guarda Civil ('Aetropolltano 1• Classe- N-1; · · •. 

11) Atuais ocupantes do cargo de Guarda Civil Metropolitano, referência QPG-3, serão' integrados: 
a) No ·cargo de Guarda Civil Metropolitano- Subinspetor, N-11, os serVidores sem diploma de nível .. 

superior; 

QÁ~SU: :::~~u:·o::::::::: ::::::·:: ~,::::,~:-~~ :·1:~:.
0

::• :::.~::::• d:e :.:: j. 
para a função de Guarda Civil Metropolitano, receberão pelos· padrões de vencimentos ora instituldos, 
mediante opção. · ' 

cLAusuLA SÉTIMA. Que os servidores admitidos não esráveis de que trata a Cláusula Sexta ficam com a 
denominação da função alterada, no novo· Quadro da Guarda Civil Metropolitana, para Guarda Civil ~~ 
Metropolitano- 3• Classe, e o respectlvÓ salário fixado na referên~ia iA,·na ~rr Q do estabelecido no 

1 Anexo 1. e. assistem, além dos direit~s.prevlstos na legi~lação especl~ca, os segurnte . _ . . . "\\"to.~ . 
· .) r.. ~a~· · 1 \w 
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I) lnscriç~o de ofício nos concursos públicos a serem realizados após a· publicação da lei que 
regulamentará este protocolo, para provimento do cargo correspondente à respectiva função; 

11) Alteração ou restrição de função, temporária 'bu permanente, que não acárretará diminuição nem 
aumento de salário, para os que apresentarem comprometimento parcial, temporário ou 
permanente, de saúde, flsica ou pslqulca, atribuindo-se-lhes encargos compatíveis com a sua 
capacidade. 

CLÁUSULA OITAVA. Que os servidores admitidos. nos termos da Lei nll 9.1GO, de 1980, para a função de 
Guarda Civil Metr.c;>politano, estáveis por· força do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, ficam com a denominação da função alterada para Guarda Civil Metropolitano - 3'1 Classe e o 
respectivo salário fixado na referência 1,.f!.a forma do estabelecido no Anexo I, e assistem, além dos direitos 
previstos na legislação especifica, os seguintes: 

I) Inscrição de ofício nos concursos públicos a ~erem realizados após a publicação da let que 
regulamentará este protocolo, para provimento do cargo correspondente à respectiva função; 

11) Licença sem vencimentos, hos termos da legislação em vigor; . 
111) Classificação no mesmo grau em que se encontrem, quando titularizarem o ca,.go efetivo 

correspondente à função ocupada; 
IV) Readaptação, nos termos da legislação em vigor, que não acarretará diminuição nem aumento de 

salário. · 

CLÁUSULA NONA. Elevar o padrão inicial de venciment~s do novo Quadro da Guarda Civil Metropolitana, a 
partir de maio de 2016, em 10,23% (dez por cento e vinte e três décimos de por cento). 

Parágrafo único. A alteração do padrão inicial de vencimentos repercute 
vendmentos da ~rre;ra do novo Quadro da Guarda Civil Metropol;r..t 

em· to~as as Escalas de 
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ANEXO 1: Novo Quadro da Guarda Civil Metropolitana- válido a partir de janeiro de 2015 (Padrão) 

Escala de Padrões de Vencimento 

Nl .. l C.rao Rof.~ A I c D E ' , G " JICI- 1 614,93 753 42 82876 911,64 1.002,80 1.103,08 1.218,19 1.334,73 
z•claue 2 753,42 828 76 Ul64 1.002,10 1.103,01 1.213,39 1.h4,73 1.461,20 I 
11.,_ ) 128,76 tll 64 1.002,80 1.103,01 1.213,, U34,7J U68,l0 1.615.02 
a-&pec~a~ 4 911,U 1.002,80 1.101,011 1.21),39 1.134,7! . 1.468,20 1.&15,02 1.776,Sl 
OnttDhtlolo 

11 
5 1.093,96 1.103,36 1.3lJ,70 1.456,01 1.&01,67 1.761 14 1.9!8,02 2.U1.12 

Sublnspotor ' 1.20),)6 1.323,70 1.456,01 1.601.67 1.761,14 1.931,01 2.U1,8l 2.345,01 

In 
.... ,., 7 1 564,37 1.720.80 1.892,11 2.082,17 2.290,39 2.519 43 2.771.37 ).048 51 

laiPÕttor do Dlwlslo I 1.720,80 1.892,13 2.082,17 2.290,39 2.$19,43 2.771,37 3.048,51 3.353,36 

IV 
ln.,etor do Acrwplftlooto ' 2.064,96 . 2.271,46 2A91,61 2.741,47 3.02!,31 i!2s,as. 3.651,21 4.024.01 

'"••tor S.perlnteadente 10 2.2.71,46 2.491,61 2.741,47 3.023,31 3.325,65 !.658,21 4.024,03 4.42&,4) 

à entre graus (letras) = 10% 

........ ....--· 

o..,.... 

lO.~ 

lO IHI 

10.~ 

lO~ 

10,0% 

30~ 

10.~ 

20.~ 

10,0% 

ANEXO 2: Novo Quadro da Guarda Civil Metropolitana- válido a partir de janeiro de 2015 (Padrão+ RETP) I . . 

Escala de Padrões de Vencimento+ Gratificação de Regime Especial de Trabalho Policial (RETP} 

Nlwl c.rso Ret.'carro "· I c D E ·f G H De- ;6 )I( ..... 1 1.232,87 1.55615 1.491 n 1.640.~ uos,oc 1.915.S4 2.184,10 2.402,51 

21Cia- 2 1.UU5 1.Ul,77 1.640,94 1.805~ 1.915.54 2.114.10 l.402.S1 2.642,76' 10,0% 
I 

11CiaSM 1 1.491,77. 1.640,94 U05,04 uas.sc 2.114,10 2.402,51 2.142,71 2:907.01 10.~ 

Cl- lspeclol 4 1.140,U 1.105,04 1.915,54 2.114,10 2.402,51 2.142,71 2.907,01 3.197,74 10,0% 

CI-Distlnte 5 1.959,13 2.166.05 2.312,65 2.&20,92 2.183,01 3.171,31 3.418,44 . 3.11)7,28 20.~ 
11 

4,:i21,o1 S..blnspetor • 2.166,05 2.!&2,65 2.620,92 2.1&3,01 1.171,31 3.41&,44 3.111,28 10.~ 

~ ln..,-tOf 7 2.815,86 ).097,45 3.407,19 3.747,91 4.122,70 4.534,97 4.981,47 5 ... 7,32 30,0% 
111 

Inspetor 4e Dlwllllo I 3.097,45 3.407,19 3.747,91 4.122.70 4.534,97 4.911,47 5.417,32 -6.036,05 10.ll'l 

I 
lntpeiOf tle Apup .. ellto 9 3.716,94 4.011,63 4.497,U 4.947.24 5.441,97 5.916,16 6.514,71 7.243,26 20,(1% 

IV 
10~ tn,.,et6f Sul\trlntentle•t• 10 4.1111,63 (.497,49 4.947,24 5.441,97 5.916,16 • 4.514,71 7;24),2& 7.157,58 

à entre graus (letras)= 10% 
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Por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento. para que se produzam os 
devidos e legais efeitos. 

·~RD~S 

1a Municipal de SeguranÇa Urbana 
SMSU ' 

Carlos Roberto Barretto 
Chefe de Gabinete · 

Sl'cret~;ri~ Municipal de Segurança_urbana 



)tltl tu 
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RaEIXEIRA 
Chefe de Gabinete. · 

Secretaria Municipal da Plentjemento, 
Orçamen~o • Gtst&o • SEMPlA 
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ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PESSOAl,.. JL.Cl.~~~, 
(ARTIGO 16 DA LEI DE RESPONSÀBILIDÀ.ÕE FISCÃL) . . SET~ ~);·,: 

. '11:.1\1~ 

N!! DO EXPEDIENTE: EVENTO: REAJUSTE SALARIAL CARGO: GCM ~ ) 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SMSl:l JORNADA: 40H I PADRÃO: QGC E9PG-" 
DEPARTAMENTO: GCM QTDE. CARGOS: l'i'i"'i 6 362'~~1,t,"é\l , .... • ?.v 

Piso Atual Ano Novo Piso Reaj. Padrão 
I' 

·, 

R$ 1.380,00 2014 R$ 1.449,00 5,00% 
CIO,~,~;~ .;, . 

2015 "R$ 1.521,45 . t" ~ !:.:-;. 
2016 R$ 1.656,00 10,23% 

.Folha Bruta Mensal; · -·Qtde. serv: •: ·:':"1.2014 Atuiill -':,,. ·~'~.:20i•hom ~[!'{ ,:;::,;-·:2015~ com PL( ?". ·. ·2016 ·tom PL·· · ; 

.Ativos 6.043 15.681.977,64 16.464.112,35 16.511.295,76 18.182.187,,70 
Inativos 319 850.915,98 893.353,49 896.977,63 987.360,20 

Total 6.362 . 16.532.893,62 1"7.357.465,84 17.408.273,38 19.169.547,90 

ATIVO 

Folha Mensal 
Jan-Abr 
Ma i-Dez 
132 

2014Atual 
15~681.977,64 

62.727.910,56 
125.455.821,12 

15.681.977,64 

2014com PL 
16.464.112,35 
62.727.910,56 

131.712.898,78 

16.464.112,35 

2015 com PL 2016 com PL 
16.511.295,76 18.182.187,70 

65.856.449,39 6~ .. 045.183,02 
132.090.366,05' 145.457.501,60 

16.511.295,76 18.182.187,70 

1/3 férias 5.227:325,88 5.488.037,45 5.503.765,25 !).060.729,23 
Patronal (22%) 44.850.456,05 46.399.082,77 47.180.784,46 50.530.671,91 
total Anual:··,. · .. :'. , • ·"~~" ;.r '"'~·'*-':·':•t~t.:·.·~·~'l253.943.49i;zs ~~ .. "762.792."04li~ó'::~~ifif,i42:660,9i;ú~ ;'}a6;~76'.i13;46:i 
Per capita Anual 42.022,75 43.487,02 44.206,96 47.373,20 

fndice patronal 22% 

INATIVO 2014Atual 2014com PL 

Folha Mensal 850.915,98 893.353,49 

Jan-Abr 3.403.663,92 3.403.663,92 

Mai-Dez 6.807.327,84 7.146.827,92 
132 850.915,98 893.353,49 

~u~ . 

2015 com PL 
896.977,63 

3.573.413,96 
7.175.821,02 , 

896.977,63 

2016com PL 
987.360,20 

3.587.910,51 
7.898.881,63 

987.360,20 

Patronal (22%) ~ - . - · - · -
·T 1 An. · ··1· .~/.;,.,·~ :· · .. , /'':·~·. •· . .:·.··~ ... ·:.;l'i~·· 5 fi"-'···~~~·o·"'6·1.,;:;;:c ·1· :i:'!.;~·~~:·lr.:· 44·"':.:.'84s'l3·<:":· · '·z~n 64s:2í2"6rt::'r~·i2 474'Ys:f35 · ,Ota. Ul_- ... ,· .. ·.-~.:>"•.j' · .. , .. v~·~.L:· . .;p' .. '--::;·j(...- • .~l,,~.,_;tsie·L.I.-:. ~·t '·'là"*'· •. • I 'iD; •,.• ,I •"'· 

Per capita Anual 34.676,83 35.874,12 · 36.508,50 39.103,93 

TOTAL 2014com PL 

Ativos 262.792.041,90 

Observações: 
Folha Base: Folha Bruta Mensal de Fey/14 
Na Folha Bruta Mensal não estão incluídos: Auxílios e Prêmio de Desempenho 
As folhas brutas anuais foram obtidas a partir da anualização da folha bruta mensal base 

Fonte: SIGPEC 

2016com PL 
286.276.273,46 



ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIQ-FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PESSOAL 

(ARTIGO 16 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) 

EVENTO: 

Ano 

2014 
2015 
2016 

Padr~o 

652,31 
652,31 
652,31 

. ''~ ·•...l'- • c_- ' I '· 2014;'' .. /,:-""(:' ~-'·•:1 

Folha Mensal 

Jan-Abr 
Out-Dez 
1311 

1/3 férias 
Encargos (22%) 

Total Anual 

Patronal 

Folha 

~>,, • 

Ano 

2014 

2015 

2016 

Folha Mensal 
Jan-Abr 
Out-Dez 
1311 
1/3 férias 
Encargos (22%) 
Total Anual 

Patronal 

Folha 

Observações: 

NovosGCM's 

o 
4.830.000,00 

342.462,75 

904.101,66 
6.076.564,41 

22% 

2014 
6.076.564,41 

Padrão 

684,93 
684,93 

755,00 

NovosGCM's 

o 
5.071.500,00 

359.585,89 

949.306,74 
6.380.392,63 

1 22% 

2014 
6.380.392,63 

RETP 

521,85 
521,85 
521,85 

RtTP 

547,94 
547,94 

604,00 

-

Padrão + RETP 

Jan-Abr 
Ma i-Dez 
1311 

.1.174,16 
1.174,16 
1.174,16 

_1/3 férias 
Encargos (22%) 

Total Anual 

Patronal 

Folha 

Padrão + RETP 

1.232,87 
1.232,87 

1.359,00 1 

AbonoSupl 

205,84 R$ 
205,84 R$ 
205,84 R$ 

NovosGCM's 

2.760.000,00 

5.520.000,00 
587.079,00 
195.693,00 

1.679.045,94 
10.741.817,94 

22% 

2015 

10.741.817,94 

AbonoSupl 

216,13 R$ 
288,58 R$ 

297,00 R$ 

~<: ·.~-·-~·''· f'~'<• 2015 i\:•'".' ::. . ;; --··t 
NovosGCM's 

Jan-Abr 3.042.900,00 
Ma i-Dez 6.085.800,00 
1311 616.432,95 

1/3 férias 205.477,65 
Encargos (22%) 1.762.998,24 

Total Anual 11.713.608,84 

Patronal 22% 

20~5 

Folha 11.713.608,84 

Piso 

1.380,00 
1.380,00 
1.380,00 

Piso 

1.449,00 
1.521,45 

1.656,00 

Jan-Abr 

Ma i-Dez 
1311 

1/3 férias 
Encargos (22%) 
Total Anual 

Patronal 

Folha 

Jan-Abr 
Ma i-Dez 
1311 
1/3 férias 
En~argos (22%) 
Total Anual 

Patronal 

Folha 

No quadro "Situação Atual" foram consil;lerados os 500 novos GCMs a partir de jun/14 com Padrão e Piso atuais 
No quadro "Situação Nova" foram considerados os 500 novos GCMs a partir de jun/14 com Padrão e Piso novos 
Como os 500 novos GCMs já estavam previstos no orçamento, o impacto é apenas por conta da diferença salarial 

entre o salário e piSo atuais e salário e piso novos. 

3n 
! '' .;. 

.... 
, A~..-.11••· 

NovosGCM's 

2. 760.000,00 
5.520.000,00 

587.079,00 
195.693,00 

1.679.045,94 
10.741.817,94 

22% 

2016 

10.741.817,94 

.. 

3.042.900,00 
6.624.000,00 

679.500,00 
226.500,00 

1.943.370,00 
12.516.270,00 

22% 

2016 
12.516.270,00 



Resumo da Proposta 

GCM's atuais 

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PESSOAL 

(ARTIGO 16 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FIS<;AL) 

Atual com Veg (3%) 272.955.560,96 3,00% 281.144.227,79 3,00% 289.57~.554,62 3,00% 9,27% 
265.005.398,99 

Proposta com Veg (3%) 282.462.963,85 6,59% 287.152.539,72 1,66% 307.712.938,59 7,16% 16,12% 
I 

500 Novos GCM's em Jun/2014 . 

6,84% 

r~olha-Bruta-(AÜ~ ln[l.fJ -.~:!t :',~t;t'd!'};;'f<y~-~::_!f-.._-._ ;-11·\ 1:, ·~t:~J,i<i'f, ;·/<· ~201~ ~;f ·v:~~-·;1::-. f. i~ ... : ~-'Jr~·2ot5";~;\·-'f,::!";;{}'~.j}/:; ... -:-r~ :2016:"";:!·:<-r!'"':~. ·.,;·,::.r-;~~:'. ~* :~~-'i:':t;~~~'i!.~'~.::~~--~- :.i<~ 
500 GCMs com Padrão e Piso Atuais 6.076.564,41 10.741.817,94 10.741.817,94 
500 GCMs com Padrão e Piso Novos 6.380.392,63 11.713.608,84 12.516.270,00 

lOTAL -

;Folha s~~ti(Aâ lnE:~~::,-~\c\,.j;,t;~-?:t · :l-~r,;,::':::-i~ ;~2013 :.'-ít~~W.;;~2o1-4 ;.i'7.::Y)4/t3 ~-;::t~f: 201s .'~:..~ :· .~'14/13 ~ f~-~,:-:2o1st. 6:.~- F~i4/131Jí&/í3. ~! ê:resc:'Adic.~Folha':.! 
Atual com Veg (3%) 279.032.125,37 5,29% 291.886.045,73 4,61% 300.320.372,56 2,89% 13,33% 

265.005.398,99 7,51% 
Proposta com Veg (3%) 288.843.~56,48 9,00% 298.866.148,56 3,47% 320.229.208,59 7,15% 20,84% 

9.811.231,11 9.811.231,11 9.811.231,11 j 
6.980.102,83 . I 6.980.102,83 

1 ···-·· 

19.908.836,0l : ·:-"' 

Cresc. Vegetativo 3% 

\ 
Observações: \ 

Tanto para a Folha Atual quanto para a Folha Proposta foram utilizados um crescimento vegetativo da folha de 3% ao ano 

O impacto é a diferença entre a Folha Proposta e Folha Atual 

O crescimento adicional da folha é a diferença entre o crescimento da folha 16/13 com a proposta e o crescimento da folha 16/13 sem a proposta 

L I. 
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SÃO PAULO Aparec1d~mmgues 
AGPP- 98 605.0 

SMSU/CA /OTOF 

Anexo III integrante do Decreto n° 54.851, de 17 de Fevereiro de 2014. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos que as despesas decorrentes do presente pedido de Reajuste de 
vencimento salariais. apresentam adequação com a Lei n° 15.950 , de 30 de 
Dezembro de 2013. estando ainda em consonância com a Lei Complementar 
Federal n° 101, de 4 de Maio de 2000, especialmente com seus artigos 16,17 e 21, 
Inciso I, bem assim com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do 
Plano Plurianual vigentes, e será complementada, se necessário. 

ROBERTO P 
Secretaria Municipal d Segurança Urbana 



I 
PREFEITURA DE 
SÃO PAULO 
SEGURANÇA URBANA 

Folha de informação no ~~ 

Do processo 2014-0.147.028-5 em 27 de maio de 2014 (a) rnm ues 
.6os. o 

IDTOF 

ASSUNTO: Reajuste do Piso Salarial para a Guarda Civil Metropolitana 

SEMPLA - Assessoria de Relação de Trabalho 
Senhor Assessor Chefe 

Em consonância ao Decreto 54.851/2014 bem como observado 

por Vossa Senhoria em fls. 27 e 28, retornamos o presente ratificando as 

planilhas encartadas em fls. 29 a 31, esclarecendo que os valores ali 

apontados serão suplementados na dotação específica, se necessário. 

SMSU, 27 de maio de 2014. 



11 
PREFEITURA DE 
SÃO PAULO. 

PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO 

Folha de Informação n° ........ .-......... ~~~!.~~ 
. ... ..... ) 

Do Processo n° 201401470285 

INTERESSADO:SEMPUVART 

ASSUNTO: Reajuste e Piso Salarial para a GCM. 

COJUR 
Senhor Coordenador 

,~ .... ;--
. ~-:~· .... ,( 

"~ .. ~~:.._\ 
em 27/05/2014 (a) .. ,.,0· ... ~-~~~-.... .... -.'•::)• ~ . ~v ...._, '\; 

.... '1)-}:.:·· ~ '";. ~· ~~ 
~J"' ~~ rc' rfc. 

Encaminho o Processo do Projeto de Lei e estabelecimento de piso para Guarda 
Civil Metropolitana para análise e demais providências cabíveis. 

São Paulo, 27de Maio de 2014. 

WMH/ggl 

.. 
Viaduto do Chá, 15-10° andar- Centro- São Paulo- SP CEP 01002-020 Fone (11) 3113.8000 · 



& PR_EFEITURA DE 
WISAOPAULO 

PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO 

"35 Folha de lnformaçilo n°-••••..•. -

·do processo 2014-0.147.028-5 c2 11r.~~~.d~?~~1 ;;fN~T.l!Ji./!:!! 
t4.~. &:~.'í"W..C.~} 

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Planejamentc;>. Orçamento e Gestão · 

ASSUNTO: Minuta de Projeto de Lei que dispõe sobre o reajustamento 
da Escala de Padrões de Vencimentos e fixa. o valor da 
menor remuneração bruta mensal a ser. paga aos 
servidores do Quadro da Guarda Civil Metropolita~a. 

SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL 
Senhor Secretário 

Considerando as justificativas apresentadas pela 
Assessoria de Relações do Trabalho desta Secretaria nas fls. 02/03, a 
manifestação da Secretaria Municipal de $egurança Urbana nas fls. 15 e 33 e a 
deliberação da Junta Orçamentário-financeira em reunião do dia 13/03/2014, 
com a presença do Senhor Prefeito, manifesto-me favoravelmente à minuta de 
projeto de lei encartada às· fls.05/0à, que dispõe sobre o reajustamento da 
Escala de Padrões de Vencimentos e fixa o valor da menor remuneração bruta 
mensal a ser paga aos servidores do Quadro da Guarda Civil Metropolitana. 

São Paulo, 27 de maio de 2014. 

fY?_L-t-~' 
VLboA MARIA PAULANI 

Secretária Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Gestão 
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i 
PREFEITURA DE 

·sÃO PAULO 
SAÚDE 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal da Saúde 
Autarquia Hospitalar Municipal 

Folha de informação n.0 
( \ 

PrisCila S. do~ DollllniU2S 
Do Ofício n° 0800/2013- SUP.G, em 27/09/2013................................. ~~ 

f'epto. de OrçamentO e._ FinanÇas -AHM 

À 
Secretaria Municipal da Saúde 
Gabinete do Secretário 
Sr. José de Filippi Junior 

-· RF 50500067 

Nos termos do disposto no inciso I do artigo 34 do Decreto n° 53.694, de i 4 de 

janeiro de 2013, encontram-se juntadas as planilhas de impacto orçamentário e financeiro 

referentes a Criação do Cargo de Chefe de Gabinete, referente ao período de outubro a 

dezembro/2013. 

DECLARO que o aumento da despesa está contemplado na Proposta 

Orçamentária para o exercício de 2014, comprometendo-me, da mesma forma, a 

incluir o acréscimo da despesa nas propostas orçamentárias dos dois exercícios 

subsequentes, estando, portanto, em compatibilidade com o Plano Plurianual, a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias e ~om a Lei Complementar Federal n° 101/2000, 
I. 

especialmente os seus artigos 16, 17 e 21, I. 

-----.-
Dr. Roberto Yukihiro Morimoto 

Superintendente 
Autarquia Hospitalar Municipal 

Rua Frei Caneca, 1.398 e 1 .402 - Consolação - São Paulo - SP 
CEP: 01307-002 



ESTIMATIVA DE IMPACT( .~ÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO PARA DESPESAS Cl PESSOAL 
(ARTIGO 16 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL) 

N° DO EXPEDIENTE: P~ojeto del~i:<Ane.~o 1)1 •• • •• EVENTO: crtaçlo de Cargo 
'I' i.·.· 

CARGO: 

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: JORNADA: ~HG 'J, ·· 

DEPARTAMENTO: QTD. CARGOS: ·. _: ;:;. <:·.f '. · : ~ . QTD. MESES: ;,: ' . . •' .. 
~- .J·. • 

nov/13 

ITENS DE VENCIMENTOS- VALORES UNITÁRIOS 

CALCULO MENSAL MINIMO CÁLCULO MENSAL MAXIMO . 

Subsidio TOTAL 

17.397,69 17.397,69 . 

DESPESA COM PESSOAL MENSAL 2013 2014 2015 

CALCULO DO IMPACTO MÉDIO 17.397,69 34.795,38 208.772,28 208.772,28 
VALOR DO 13" SALÁRIO 2.899,62 17.397,69 17.397,69 

VALOR DE 1/3 DE FÉRIAS 5.799,2~ 5.799,23 

SUB.TOTAL- FOLHA . 17.397,69 37.695,00 231.969,20 231.969,20 

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 22,6978% 3.948,89 8.555,93 52.651,91 52.651,91 

SUB TOTAL-ENCARGOS 3.948,89 8.555,93 52.651,91 52.651,91 

[OTAL 21.346,58 46.250,93 284.621,11 284.621,'11 

!AUXILIO REFEIÇÃO 296,12 592,24 3.553,44 3.553,44 

~UXILIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 

iAUXIUO-ALIMENTAÇAO 0,00 0,00 0,00 
TOTAL AUXILIOS 296,12 592,24 3.553,44 3.553,441 

!ICUSTO TOTAL : .. · ., I . 21.642,701 . 46.843,171 288.174,551 ·; . ·288.174,551 ~· 

OBSERVAÇOES: 
1.Conaiderar os valores mlnimos pagos ao servidor, d.ependendo de sue jornada, local de trabalho, etc.: 

2.~siderilr todos os valores a seram pagos, lnduindo eventuais gratificaç6es. 
3. A Gratfficaçlo de Difldl Acasso é concedida de acordo com a lotaçAo do servidor. Na falta de Informações sobra os locais de lotaçllo deve-se fazer 

um célaJio para o acréscimo máximo, usando a média dos valores a seram pagos (30% e 50% do padrlo Inicial correspondente ao Quadro Geral de Pessoal) 

PADRÃO INICIAL . I I . I 
4. O AuxOio RefaiçAo deve ser calrulado utilizando-se 22 dias corno a média mensal e com o valor diério de: ................................................... .. 

5. O AuxOio Transporte deva ser calrulado considerando 22 dias mensais multiplicados por quatro viagens diérias no valor de: ................. .. 

Do total apurado, desconta-se 6% do valor do padrAo para apurar o montante a ser suportado pela Administração 

6. As Obrigações Patronais devam ser calruledas sobra as despesas de pessoal na seguinte conformidade: 

6.1. IPREM • allquota de 22% a partir de seV05 (excluir auxllios e 1/3 de férias) nos termos da Lei 13.973/05 do Regime Próprio de Pravidênda: 

6.2. INSS. allquota de 21% (excluir auxllios) de acordo com a legislaçAo da Previdência Social. 

7. O Vale Alimentaçllo deve ser calruiado considerando o pagamento mensal de: R$ 257,12 

2013-2015 

452.339,94 

37.695,00 

11.598,46 

501.633,40 

113.859;74 

113.859,74 

615.493,14 

7.699,12 

0,00 

0,00 

7.699,12 

623.192,261 

'• 
;' 

TOTAL 

17.397,69 
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• 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Folha de informação n° J-:::r-
Do Oficio no 0800/2013- SUP.G (DOC n° 3894412013) TIO 11164892 

Interessado: Autarquia Hospitalar Municipal - AHM 

Assunto: Proposta de projeto de lei para a criação do cargo de Chefe de Gabinete da 
. Autarquia Hospitalar Municipal. · 

COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Senhora Coordenadora 

Trata-se de proposta apresentada pela Autarquia Hospitalar Municipal -
AHM para a criação do cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete na Estrutura 
daquela. Autarquia nos moldes da Lei n° 15.509 de 15 de dezembro de 2011 que institui o regime 
de subsídio para os cargos em comissão e funções de confiança do nível de direção superior das 
Secretarias, Subprefeituras, Autarquias e Fundações Municipais. 

Aquele Órgão justifica a solicitação esclarecendo que o mencionado 
cargo não existe em sua estrutura e objetiva uniformidade na Administração Direta e Indireta uma 
vez que o Hospital do Servidor Público - HSPM e o Serviço Funerário do Município de São Paulo 
- SFMSP o possuem e a ~ei supra citada quando de sua edição, o criou para o Instituto de 
Previdência Municipal de São Paulo- IPREM. 

O impacto sobre a folha de pagamento constante sob fls. 8/9 foi 
conferido e retificado pela Assistência Técnica deste Departamento às fls. 26, para atualização do 
mês de novembro/2013 e excluído o recolhimento do FGTS por tratar-se de cargo de provimento 
em comissão e como foi apurado resultado menor, entendemos que não há necessidade de 
devolução a SMS. · 

O demonstrativo sob fls. 11/12 e as declarações da Autarquia 
Hospitalar. Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde sob fls. 14 e 19 estão em conformidade 
com as disposições contidas no artigo 34, do Decreto n° 53.694/2013, de 14 de janeiro de 2013. 

A minuta de Projeto de Lei e respectivo anexo que foi elaborada pela 
Coordenadoria de Gestão de Desenvolvimento Institucional - COGEDI segue encartada às fls. 
21, após análise, entendemos que está em termos para prosseguimento. 

Quanto ao mérito, depreende-se que a solicitação da Autarquia 
Hospitalar Municipal - AHM encontra-se devidamente justificada e poderá ser encaminhada para 
a Coordenadoria do Orçamento desta Pasta, nos termos do inciso IV, do artigo 34, do Decreto 
53.694/2013. 

São Paulo, "+- de novembro de 2013. - . 

ROSÂNGELA DE~~MARÃES 
Chefe da Seção de Qu~r~sGUI 

() 

São P~YlP,. .:::1.~. , di'novembro de 2013. 

: í ,( I .I_ >. ·, · . 
. (__~rlO Ã\~ 

CECiLIA'lSABEL FERRAZ CORDEIRO 
Diretora da DiviSão de Gestao 

de Quadros 

São Paulo, Qi de novembro de 2013. 



. . . 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESfÃO 
Coordenadoria do Orçamento - CGO 

Do Ofício n° 800/2013-SUP.G em 25/11/13 

INTERESSADO: Autarquia Hospitalar Municipal 
ASSUNTO: Proposta de projeto de lei para a criação do cargo de Chefe de 

Gabinete da Autarquia Hospitalar Municipal 

Informação n° 3.554/2013-CGO 

SEMPLA/ ATEG 
Sra. Assessora Técnica, 

- ~ ---
COPIA 

A Autarquia Hospitalar Municipal providenciou o 

Demonstrativo de Comprovação de Adequação Orçamentária, de acordo com a Lei 

n° 15.680 de 2012, nos termos do §1 o do art. 34 do Decreto no 53.694 de 2013. 

Providenciamos a conferência do Demonstrativo de 

Comprovação de Adequação Orçamentária e, de acordo com o previsto no inciso IV 

do art. 34 do Decreto n° 53.694/13, concluímos que os demonstrativos mencionados 

comprovam a adequação orçamentária com a referida Lei. Vale destacar que, apesar 

do déficit orçamentário apresentado para os recursos destinados a auxnio

alimentação e ao IPREM, poderá haver compensação com o superávit orçamentário 

esperado nas demais dotações. Dessa maneira, não temos óbices, sob o aspecto 

orçamentário, ao respectivo prosseguimento do presente expediente. 

HTH 

São Paulo, 25 de novembro de 2013. 

- -~"'1-1~ 
/ / . I vl1,~, ·' 

MIRIAM ll 'M 'RI fi(})(AMA 
COORDENADORA DO ORÇAMENTO 

SEMPL.A 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

F Ih d o f - o oi.~ o a e 1n ormaçao n -......... -

:"""'~u .. ... ... , , \..,., ~~" •. o t;,.;-~·~.": 
• . nj='~ < 

do Oficio n°0800/2013- SUP.G (TID 11164892) em o:l..\ tt.\l~(a) ......... ~ ..... :_,:: ... -~·.'·. 
INTERESSADO : Autarquia Hospitalar Municipal - AHM 

ASSUNTO Proposta de Projeto de Lei para a criação do cargo de Chefe de 
Gabinete da Autarquia Hospitalar Municipal 

SEMPLA/ATEG 
Senhora Procuradora Chefe 

Trata o presente da análise do Projeto de Lei apresentado pela Autarquia 
Hospitalar Municipal para a criação do cargo de Chefe de Gabinete na estrutura 
daquela Autarquia, nos mesmos moldes daqueles criados pela Lei n° 15.509, de 2011 o 

que instituiu o regime de subsídio para os cargos em comissão e funções de confiança 
no nível de direção superior das Secretarias, Subprefeituras, Autarquias e Fundações 
Municipais. 

A justificativa oferecida pela Autarquia no oficio inicial resume-se ao fato 
de que o cargo de Chefe de Gabinete não existe em sua estrutura e visa uniformidade 
na Administração Direta e Indireta, considerando que o HSPM e o Serviço Funerário já 
contam com esse cargo, assim como o IPREM. 

Apresenta o impacto orçamentário na folha de pagamento, bem como 
declara que o aumento da despesa está contemplado na proposta orçamentária para 
2014, comprometendo-se a incluir o acréscimo da despesa nas propostas 
orçamentárias dos dois exerc1c1os subsequentes, estando, portanto, em 
compatibilidade com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com a Lei 
Complementar Federal n° 1 O 1/2000, especialmente os seus artigos 16, 17 e 21, I. . 

O expediente foi encaminhado à COGEDI desta Pasta, que providenciou 
a minuta de fi. 21, manifestando-se em fl.22, enviando após à Secretaria do Governo 

Municipal. 

SGM/A TL restituiu para a devida instrução nos termos do art. 34 do 
Decreto 53.694, de 2013, que estabelece o procedimento a ser observado nas 
propostas de projetos de lei para criação de novos cargos (fl.24). 



O Departamento de Recursos Humanos desta Pasta conferiu e ratificou 
a estimativa de impacto orçamentário-financeiro para despesas com pessoal 
apresentado pela Autarquia. No mérito, concordou com o pedido, por restarem. 
atendidas as disposições do art. 34, do decreto n° 53.694, de 2013. 

A Coordenadoria do Orçamento, com as ponderações expostas em fi. 

28, manifestou-se favoravelmente à medida. 

J: o relatório. Passo à análise. 

Verifica-se do expediente que estão presentes a justificativa da AHM, 
acolhida pela Secretaria Municipal da Saúde, o· impacto financeiro, ratificado pelo 
DERH/COGEP, o de.monstrativo de comprovação de adequação orçamentária, a 
manifestação de COGEOI, a análise do mérito pelo DERH e .a manifestação favorável
da Coordenadoria de Orçamento. 

Quanto á exigência prevista no art. 34, 11 do Decreto 53.694, de 2013, o 
Superintendente da AHM declara em fi. 14 que o aumento da despesa está 
contemplado na Proposta Orçamentária para o exercfcío de 2014, comprometendo-se 
a incluir o acréscimo da despesa nas propostas orçamentárias dos dois exercícios 
subsequentes, estando, portanto, em compatibilidade com o Plano Plurianual, a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e com a Lei Complementar Federal n° 101/2000, 
especialmente os seus artigos 16, 17 e 21, I. 

Dessa forma, diante do permissivo legal e da justificativa apresentada, e 
observado o procedimento estabelecido no artigo 34 do Decreto n°. 53.694, de 2013, a 
proposta detém condições de prosseguimento, devendo ser submetido à deliberação 
da Senhora Secretária para encaminhamento á Secretaria Municipal de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico, para avaliação quanto aos aspectos financeiros. 

A apreciação e Vossa Senhoria. 

Cleusa rges Pereira 
Assessor Técnico- SEMPLAIATEG 

OAB n° 72.527 

SEMPLAICOJUR 
Senhor Coordenador 

De acordo. 

São Paulo, 2q ~ ~~ k Wl 

OAB/SP 75.293 
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Folha de informação n°-.. ?.-S. 

do Oficio n•oa00/2013 - SUP. G (TID 11164892) em O .21 ll\t 1(a) ..... '~-~b 
INTERESSADO : Autarquia Hospitalar Municipal - AHM .. 

ASSUNTO 

SEMPLA 

Proposta de Projeto de Lei para a criação do cargo de Chefe de 
Gabinete da Autarquia Hospitalar Municipal 

Senhora Secretária 

Com a manifestação da Assessoria Técnico-Juridica 
de Gestão, que acolho, proponho o encaminhamento à Secretaria Municipal de 
Finanças, nos termos do artigo 34, inc.VI do Decreto n° 53.694/13. 

3 

São Paulo, '2,. ') t '• \ l) · 

MARCOS GE~ISTELA 
Procurador do Município 

Coordenador Jurídico-SEMPLA 
OAB/SP 114.287 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

Folha de i~formação n~-~~,,· .. · 
do Oficio n°0S00/2013- SUP.G (TIO 11164892) em \J.1\~1ll3(a) ........... ~.' .. ,,.a/:~. 
INTERESSADO : Autarquia Hospitalar Municipal - AHM 

ASSUNTO Proposta de Projeto de Lei para a criação do cargo de Chefe de 
Gabinete da Autarquia Hospitalar Municipal 

Subsecretaria do T~souro Municipal 
Senhor Subsecretário 

CÓPIA 

A vista da justificativa apresentada pela Autarquia 
Hospitalar Municipal, acolhida pela Secretaria Municipal da Saúde, das 
manifestações do Departamento de Recursos Humanos da Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas, da Coordenadoria do Orçamento e da Coordenadoria 
Jurídica, todas desta Pasta, que acolho, ratifico o parecer do DERH/COGEP e 
manifesto-me favoravelmente ao encaminhamento do Projeto de Lei que visa a 
criação do cargo de Chefe de Gabinete da Autarquia Hospitalar Municipal, nos 
termos da minuta de fl.21. 

Assim sendo, encaminho o presente para 
manifestação de Vossa Excelência, na forma. do artigo 34, inc. VI do Decreto n° 
53.694/13. 

5 

São Paulo, 

/I I . -" I Yi-~· ") 
. ."' ~c- {..L c· c__\ 
1 'MoA~RIA PAU Nl 

SECRETÁRIA DI; PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTÃO 
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MUNICiPIO DE SÃO PAULO • PODER EXECUTIVO 
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL 

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 

SET/2012 AAG0/2013 

RGF • ANEXO 1 ILRF. art 55. inciso I. allnea "ai 

·.'C. 

RS 1.00 
DESPESAS EXECUTADAS 

Sel/2012 a Aga/2013 

DESPESA COM PESSOAL INSCRITAS EM 
UQUIDAOAS RESTOS APAGAR 

NÃO PROCESSADOS 

lo\ lbl 

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I} 13.852.419.553,47 37.188.751,03 

Pessoal Abvo 9 624 144 386.51 37.946 193.69 
Pessoal lnallvo e Pensionistas 4.228 275166.96 42 557.34 
Oulras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de TerceuuaçAo (§ 1° do art. 18 da L 

DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1" do ort.19 do LRF} (tt} 2.782.820.297,02 345.237,81 
lndeniZSçOes por Dem•ssAo e lncenllvos à Demissão Voluntária 3 708348.23 
Decorrentes de DeosAo JudiCial 441 547 859.22 302 880.47 
Despesas de Exerciclos Anleliores 4 401 374.25 
lnatrvos e Penston1stas com Rerursos Vinculados 2 333 162 715.32 42.557.34 

DESPESA ÚQUIDA COM PESSOAL (111} • (t - 11) 11.069.599.256 45 37.643.513 22 

DESPESA TOTAL COM PESSOAL- DTP (IV)= (111 a+ 111 b) 11.107.242.769,67 

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR 

RECEITA CORRENTE LIQUIDA- RCL (V) 33.866.010.698 12 

% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL- OTP sobre a RCL Ml = IIVNl" 100 32 78 

LIMITE MÁXIMO (incisos I, 11 e 111 do art. 20 da LRF)- <54,00%> 1B.298.44s.ne 98 

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)- <51,30 %> 17.383.523.488,14 

LIMITE DE ALERTA (Inciso 11 do§ 1° do Art.59 da LRF) < 48,60%> 16.468.601.199 29 
fON 1 F: SOF c DemonstrDtiVOS da Admm1stmçlo hll!1rc18 

N~• Durante o nercictO. aomcnte as despesas hqu•dadas sio constdcradas c-<.ecut:tdas No encmamcrno do r·uTcieto. as d6pe&..'\ nllo liqUidada,. msrntlls em restos 

:1 1•1Pu nlo procnsados do tambem cons1demdas exe~..-uUtdas Dessa rom•a. pua n1a1or transparência. as dL-spcsu e'l(tcutadas estio seyrepdas em 

a) Oespet~~s hquuJodas. l:ons•d~das aquelas em que hou\·~ a ~ntreu,a do nultrnal ou scrv1ço. nos termos do an 6.1 d4 Le1 4 l:!O b4. 

h) Despesas empfl'hadas n1as n;lu hqu1da~s. mscnw em RestM a Pa~:ar nAo proccss.1dos. consideradas hqu•<hlc.las no rncermmenlfl do e'l(t:rCICIO. f'Of força do 

an .\~. tnciSo 11 da le• .S 320.'64 

1 . Na C"OMOhdaçio esdo asregados os dados da AdmmtStraçio Dnetl(exceto TCMSP e CMSPI e dl Admm lndtreta (do lnstarulo de Prev.dincl.l. do Ser.·tço fuMrano. du 
Hospnal do Serv1dor Publico Mun1c1pal. da Autarqu&~ Hospitalar Muntctpal. da Aulondadt- Muflfçtpal de Limpeza L'rb3na. d. FundaçAo Ptultsrana ck Educ:.açio e Tecnoloa~••· 
da COHAD e da fundaçlo Theatro Mun•c•pal de Slo P3ulo) 
2. Fon1m cancelados ate o me de Agoslo/13. da Adm 01reta e das Autarqluas HSPM. lPREM.SFMSP. AHM.Fundal,'io Paulistana e COHAB. o montanlt' d~ 

RS Q ()78 1-17.12. ra&ando RS 37 988 7!ii.03. de saldo de Restos a Pagar n.1.o Processados 

J - \'alores prehmmares 

DANIEL BOER DE SOUZA 

Diretor do Departamento de Contadoria 
CRC !SP 237.021/Q-2 

MARCOS DE BARROS CRUZ 

Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico 
CPF 254.747.598·78 

FERNANDO HADDAD 

Prefeito 
CPF 052.331.178-86 

( ,. 
.J'-. I 
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A Pf!..EFEITURA DE 
WiSAOPAULO 

FINANÇAS E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Folha de informação n!! 3 -~ 

Do Ofício 0800/2013- SUP.G em 30/12/2013 

INTERESSADO: 

ASSUNTO: 

SF 

Senhor Secretário 

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL 

Proposta de Projeto de lei para a criação do cargo de Chefe de 
Gabinete da Autarquia Hospitalar Municipal. 

O presente expediente foi encaminhado a esta Pasta para análise e 

manifestação quanto aos aspectos financeiros. Face ao conteúdo apresentado, em especial, 

as informações de fls. 08/09, 11/12, 19, 26/29 e 31, que atendem ao disposto no artigo 34 

do decreto n2 53.694/13, informamos que sob o aspecto estritamente financeiro, nada 

temos a opor quanto ao prosseguimento da proposta. 

Segue Quadro Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Poder Executivo, à 

folha 32, período de Setembro/2012 a Agosto/2013, em conformidade com o artigo 18 da 

lei 101/2000 (LRF), publicado no DOC de 30/09/2013 com valores preliminares, o qual 

confere que as despesas com pessoal comprometem apenas 32,78 % da receita corrente 

líquida. Portanto, a medida em apreço, caso aprovada, não trará implicações quanto ao 

limite estabelecido no artigo 20 do mesmo diploma legal. 

RCO/smta 

SF/SUTEM, em 30 d~ze rode 2013. 

/ - ~I) 

ROGtRIIc: {~~EIRA Subsecrez'r~:'felu~ Municipal 
/SFf, UTEM 
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Folha de informação nll 3C 

Do Ofício 0800/2013- SUP.G · em 30/12/2013 

INTERESSADO: 

ASSUNTO: 

SGM 

Senhor Secretário 

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL 

Proposta de Projeto de Lei para a criação do cargo de Chefe de 
Gabinete da Autarquia Hospitalar Municipal. 

Tendo em vista manifestação da Subsecretaria do Tesouro Municipal à 

folha 33, que acolhemos, e aprovação da Junta Orçamentário-Financeira conforme ata de 

reunião realizada em 19/12/2013, juntada sob folhas n2 34/35, e, encaminhamos o presente 

para demais providências. 

São Paulo, 30 de dezembro de 2013. 

~A~2-~ 
-~ _ _,~ 

· M2R OS·DE BARROS CRUZ 
/ --

Secre rio Municipgl-dé-Finanças e 
D~m-erlto Econômico 

r ~~omlO K~ ASSESSOR\A ~CKlCl- S&IL 

.-. .fiz[_~ 1 t 7Llh- - ~-.. ...., TA. - -- .1 .. ,._~ 
- I • ·?._ ·~ ~-

r-tORA~ 1 ? ' '-- ) , · · 

FUNC\ONÀR\0:, \:"'' • 

RCO/smta 

.,-., 
.-, 

'>!:• 

"'' • 

\. 

f 
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