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Senhor Presidente

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de
ser submetido ao exame e deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso projeto de lei
que objetiva criar o Quadro dos Agentes Vistores — QAV, reconfigurar a carreira e os
cargos efetivos de Agente Vistor, reorganizados pelo Título VI da Lei n° 13.652, de 25
de setembro de 2003, bem como instituir novas escalas de vencimentos e revalorizar a
Gratificação de Produtividade Fiscal devida a esses profissionais.
A criação do Quadro dos Agentes Vistores - QAV,
aplicável, mediante opção, aos atuais ocupantes dos cargos de Agente Vistor, tem por
escopo promover a reestruturação da carreira vinculada aos serviços de fiscalização sob
o encargo da Administração Pública Municipal, bem como instituir novas escalas de
vencimentos e revisar a Gratificação de Produtividade Fiscal, de modo a valorizar os
atuais servidores e atrair novos profissionais interessados em atuar na prestação desses
serviços à população.
Cumpre ressaltar a importância dos Agentes Vistores para
o ordenamento e desenvolvimento da cidade, vez que se encontra sob a sua
responsabilidade a fiscalização do cumprimento das normas municipais atinentes ao
código de edificações, ao zoneamento, ao abastecimento e às posturas municipais.
Em linhas gerais, a presente medida proporcionará a
modernização da estrutura da carreira, reajustará os vencimentos e a gratificação de
produtividade fiscal, além de estabelecer critérios objetivos para o desenvolvimento
profissional dos seus integrantes, por meio da progressão funcional (passagem de uma
categoria/referência de vencimento para outra, dentro de um mesmo nível) e promoção
(passagem da última categoria/referência de vencimento de um nivel para a primeira
categoria/referência de vencimento do nível imediatamente superior).
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Pública Municipal, preparando-a para a assunção de compromissos cada vez mais
desafiadores em virtude da consolidação e expansão do processo de desenvolvimento
urbano, do crescimento econômico e da ampliação dos direitos sociais, dotando-a de
um corpo de servidores altamente gabaritado e comprometido com o interesse público,
cuja atuação imprima maior transparência e efetividade à implementação das políticas
públicas locais, com positiva repercussão na melhoria da qualidade dos serviços
públicos oferecidos à sociedade.
Sob o prisma orçamentário e financeiro, cumpre ressaltar
que, de acordo com os pronunciamentos das Secretarias Municipais de Gestão e de
Finanças e Desenvolvimento Econômico, restaram atendidas todas as exigências
impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mormente as previstas nos seus artigos
16 e 17, e pelas demais normas específicas aplicáveis à matéria.
Nessas condições, evidenciado o interesse público de que
se reveste a iniciativa, contará ela, por certo, com o indispensável aval dessa Colenda
Casa de Leis.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os meus
protestos de apreço e consideração.

FERNANDO HADDAD
Prefeito

Ao
Excelentíssimo Senhor
ANTONIO DONATO
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo
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Cria o Quadro dos Agentes Vistores — QAV,
reconfigura a carreira e os cargos efetivos de
Agente Vistor, reorganizados pelo Título VI da
PRESIDENTE

Lei n° 13.652, de 25 de setembro de 2003,
bem como institui novas escalas de
vencimentos e revaloriza a Gratificação de
Produtividade Fiscal devida a esses
profissionais.

A Câmara Municipal de São Paulo

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
0,1
;NI
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Art. 1° Esta lei dispõe sobre a criação do Quadro dos Agentes Vistores — QAV,
reconfigura a carreira e os cargos efetivos de Agente Vistor, reorganizados pelo Título IS
VI da Lei n° 13.652, de 25 de setembro de 2003, institui novas escalas de vencimentos
e revaloriza a Gratificação de Produtividade Fiscal.

CAPÍTULO II
DO QUADRO DOS AGENTES VISTORES — QAV

Art. 2° Fica criado o Quadro dos Agentes Vistores — QAV, composto por carreira e
cargos de Agente Vistor, de provimento efetivo, na conformidade do Anexo I desta lei,
no qual se discriminam as quantidades, as referências de vencimentos e as formas de
provimento.
Art. 3° O Quadro dos Agentes Vistores — QAV é constituído de carreira e cargos de
Agente Vistor, considerando a natureza, o grau de complexidade e o nível de
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técnico-científica, cujo provimento exige diploma de nível superior.
CAPÍTULO III
DA RECONFIGURAÇÃO DA CARREIRA, DAS ATRIBUIÇÕES E DAS ESCALAS DE
VENCIMENTOS

Seção I
Da Carreira
Art. 40 A carreira de Agente Vistor é constituída de 3 (três) Níveis, identificados pelos
algarismos romanos I, II e III, contando cada um dos Níveis com Categorias, na
seguinte conformidade:
I - Nível I: 5 (cinco) Categorias;
II - Nível II: 5 (cinco) Categorias;
III - Nível III: 3 (três) Categorias.
Parágrafo único. Todos os cargos situam-se inicialmente na Categoria 1 do Nível I da
carreira e a ela retornam quando vagos.
Art. 5 0 Nível é o agrupamento de cargos de mesma denominação e Categorias
diversas.
Art. 6° Categoria é o elemento indicativo da posição do servidor no respectivo Nível.

Seção II
Das Atribuições

Art. 7° Compete ao Agente Vistor, observadas as disposições previstas na legislação
pertinente, o desempenho das atividades de fiscalização das normas municipais
relacionadas com:
I — o Código de Edificações;
II — o Zoneamento;
III — o Abastecimento;
IV - as Posturas Municipais.
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Seção III
Das Escalas de Vencimentos

Art. 8° Ficam instituídas as Escalas de Vencimentos da carreira de Agente Vistor,
compreendendo as referências e os valores constantes do Anexo II, Tabela "A", desta
lei.
Parágrafo único. Nos valores constantes do Anexo II, Tabela "A", desta lei, ficam
absorvidos os eventuais reajustes concedidos nos termos dos artigos 10 e 2° da Lei n°
13.303, de 18 de janeiro de 2002, ou da lei que vier a substituí-la, para o exercício de
2016.

CAPÍTULO IV
DO INGRESSO NA CARREIRA

Art. 9 0 O ingresso na carreira de Agente Vistor, observadas as exigências
estabelecidas no Anexo I desta lei, dar-se-á na Categoria 1 do Nível I, mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvada a hipótese prevista no
inciso IV do artigo 39 e no artigo 40 desta lei.
Art. 10. Caberá à Secretaria Municipal de Gestão a realização do concurso público
para a carreira de Agente Vistor.
CAPÍTULO V
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 11. O estágio probatório corresponde ao período de 3 (três) anos de efetivo
exercício que se segue ao início do exercício no cargo de Agente Vistor.
§ 1 ° O Agente Vistor em estágio probatório, para fins de aquisição de estabilidade,
será submetido a avaliação especial de desempenho por suas respectivas chefias e
pela Comissão Especial de Estágio Probatório de que trata o artigo 12 desta lei, de
acordo com critérios a serem estabelecidos em decreto regulamentar.
§ 2° Após a posse e o início de exercício do Agente Vistor, poderá ser realizado curso
de capacitação, que será considerado para fins de aprovação desse profissional no
estágio probatório.
§ 30 A homologação da aprovação no estágio probatório dar-se-á por ato do
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Secretário, Subprefeito ou autoridade equipar a do-orgao

ue- o-servidor estiver

lotado a partir do primeiro dia subsequente ao término do •: 'odo de 3 (três) anos
previsto para esse evento no "caput" deste artigo.
§ 4° A homologação da reprovação no estágio probatório dar-se-á por ato do
Secretário, Subprefeito ou autoridade equiparada do órgão em que o servidor estiver
lotado até o término do período de 3 (três) anos previsto para esse evento no "caput"
deste artigo.
§ 5° Durante o período de cumprimento do estágio probatório, os servidores
permanecerão na Categoria 1 do Nível I.
§ 6° O servidor que não for aprovado no estágio probatório será exonerado na forma
da legislação específica.
§ 7° Para os fins deste artigo, consideram-se de efetivo exercício os afastamentos em
virtude de:
I - férias;
II - casamento, até 8 (oito) dias;
III - luto, pelo falecimento de cônjuge, companheiro, pais, irmãos e filhos, inclusive
natimorto, até 8 (oito) dias;
IV - luto, pelo falecimento de padrasto, madrasta, sogros e cunhados, até 2 (dois) dias;
V - faltas abonadas nos termos do parágrafo único do artigo 92 da Lei n° 8.989, de 29
de outubro de 1979;
VI - exercício de cargos de provimento em comissão ou de funções de confiança na
Administração Direta da Prefeitura do Município de São Paulo, cuja natureza das
atividades esteja relacionada com as atribuições próprias do cargo efetivo titularizado
pelo servidor, ouvida a Comissão Especial de Estágio Probatório;
VII - participação em cursos ou seminários relacionados com as atribuições próprias
do cargo efetivo titularizado pelo servidor, a critério do titular do órgão em que esteja
lotado, desde que não ultrapassem 40 (quarenta) horas semestrais;
VIII - afastamento em virtude de concessão de licença à gestante, licença-paternidade
e licença-adoção ou guarda nos termos da Lei n° 16.396, de 25 de fevereiro de 2016.
§ 80 Na hipótese de outros afastamentos não previstos no § 7° deste artigo, ainda que
considerados de efetivo exercício, ocorrerá a suspensão da contagem do período de
efetivo exercício para fins de estágio probatório, que será retomada ao término do
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§ 9 0 A estabilidade referida no artigo 41 da Constituição Federal, em relação aos
servidores aprovados em estágio probatório, produzirá efeito somente após o decurso
de 3 (três) anos e a homologação prevista no § 3 0 deste artigo.
Art. 12. Ficam instituídas Comissões Especiais de Estágio Probatório nas Secretarias,
Subprefeituras ou órgãos equiparados, às quais caberá:
I - realizar a avaliação especial de desempenho do servidor durante o período de
estágio probatório, propondo sua aprovação ou reprovação;
II - manifestar-se sobre os pedidos de reconsideração e recursos relativos à avaliação
especial de desempenho do servidor no estágio probatório.
§ 1° A Comissão de que trata o "caput" deste artigo será constituída exclikvamente
por servidores efetivos estáveis, de acordo com os critérios a serem estabelecidos em
decreto.
§ 2° A critério do Secretário, Subprefeito ou autoridade equiparada poderá ser
constituída mais de uma Comissão Especial de Estágio Probatório no âmbito do órgão
em que o servidor estiver lotado.
CAPÍTULO VI
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

Seção I
•

Das Disposições Preliminares

Art. 13. O desenvolvimento do servidor na carreira de Agente Vistor dar-se-á por meio
da progressão funcional e da promoção, previstas nos artigos 14 e 15 desta lei.
Parágrafo único. Não existirão limites quantitativos para progressão funcional e
promoção entre as categorias e os níveis da carreira de Agente Vistor.
Seção II
Da Progressão Funcional e da Promoção

Art. 14. Progressão funcional é a passagem do Agente Vistor da Categoria em que se
encontra para a Categoria imediatamente superior, dentro do mesmo Nível da carreira,
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em razão do resultado das avaliações de desempenho du ante a permanência na
categoria, associado ao tempo de carreira, título de curso superior ou capacitação ou
atividades que visem o aprimoramento e o desenvolvimento de competências
institucionais e individuais, correlacionados com o cargo efetivo ou a natureza das
atividades desenvolvidas, na forma que dispuser o decreto regulamentar a que alude o
artigo 18, observadas as disposições do artigo 17, ambos desta lei.
Parágrafo único. Para fins de progressão funcional, o Agente Vistor deverá contar
com tempo mínimo de 2 (dois) anos de efetivo exercício em cada Categoria, exceto
quando se tratar de progressão para a Categoria 2 do Nível I, que se dará após a
conclusão do estágio probatório.
Art. 15. Promoção é a passagem do Agente Vistor da última Categoria de um Nível
para a primeira Categoria do Nível imediatamente superior, em razão do resultado das
avaliações de desempenho, associado ao tempo na carreira e títulos, observado o
seguinte:
1- do Nível I para o Nível II:
a) tempo mínimo de 2 (dois) anos de efetivo exercício na Categoria 5 do Nível I;
b) resultado das avaliações de desempenho durante a permanência no Nível I;
c) título de curso superior ou curso de pós-graduação, compreendendo programas de
especialização ou extensão universitária, reconhecidos na forma da lei ou créditos em

Nível I, que visem o aprimoramento e o desenvolvimento de competências
institucionais e individuais, correlacionados com o cargo efetivo ou a natureza das
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referendadas pela Prefeitura do Município de São Paulo durante a permanência no
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atividades técnico-científicas ou em atividade de educação continuada realizadas ou

atividades desenvolvidas, totalizando, no mínimo, 360 (trezentas e sessenta) horas,
observadas as disposições do artigo 17 desta lei;
li - do Nível II para o Nível III:

a) tempo mínimo de 2 (dois) anos de efetivo exercício na Categoria 5 do Nível II;
b) resultado das avaliações de desempenho durante a permanência no Nível II;
c) título de curso superior ou curso de pós-graduação, compreendendo programas de
especialização ou mestrado ou doutorado, correlacionados com o cargo efetivo ou a
natureza das atividades desenvolvidas, totalizando, no mínimo, 360 (trezentas e
sessenta) horas, observadas as disposições do artigo 17 desta lei.
Art. 16 O servidor terá direito a progressão funcional ou a promoção, mediante
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Parágrafo único. Caberá à Chefia da Unidade de Recursos no órgão em que o
servidor estiver lotado providenciar e publicar, no Diário Oficial da Cidade, o respectivo
enquadramento, cadastrando-o para produção dos efeitos pecuniários decorrentes.
Art. 17. Os títulos, certificados de cursos e atividades apresentados por ocasião do
concurso público para o ingresso na carreira, o enquadramento nos termos da Lei n°
13.652, de 2003, e a integração prevista no artigo 30 desta lei não poderão ser
utilizados para efeitos da progressão funcional ou promoção.
§ 1° Durante o desenvolvimento na carreira, o servidor poderá utilizar:
I - na promoção, uma única vez, os cursos e títulos apresentados para efeito de
progressão funcional;
II - na progressão funcional, uma única vez, os cursos e títulos apresentados para
efeito de promoção.
§ 2° Os títulos, certificados de cursos e atividades apresentados para a integração nos
termos do artigo 30 desta lei poderão ser utilizados, uma única vez, na progressão
funcional ou promoção, nos termos desta lei.
Art. 18. A progressão funcional e a promoção serão regulamentadas por decreto,
editado em até 90 (noventa) dias da publicação desta lei e geridas pela Secretaria
Municipal de Gestão.
Art. 19. Ficará impedido de mudar de Categoria ou de Nível, pelo período de 1 (um)
ano, o Agente Vistor que, embora tenha cumprido todos os prazos e condições para a
progressão funcional ou promoção, tiver sofrido penalidade de suspensão, aplicada
em decorrência de procedimento disciplinar.
Parágrafo único. O período previsto no "caput" deste artigo será contado a partir do
dia em que o servidor atender cumulativamente todos os prazos e condições para a
progressão funcional ou promoção.
Art. 20. Serão considerados de efetivo exercício, para fins de progressão funcional e
promoção, os afastamentos do serviço a que se refere o artigo 64 da Lei n° 8.989, de
1979, bem como os concedidos em razão de licença-adoção, nos termos do § 1° do
artigo 1° da Lei n° 9.919, de 21 de junho de 1985, na redação conferida pelo artigo 3°
da Lei n° 14.872, de 31 de dezembro de 2008, de licença-paternidade, nos termos do
artigo 3° da Lei n° 10.726, de 8 de maio de 1989, de exercício de mandato de dirigente
sindical, nos termos do artigo 7° da Lei n° 13.883, de 18 de agosto de 2004, e de
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outros afastamentos assim considerados na forma da legislação específica.
CAPÍTULO VII
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 21. AAvaliação de Desempenho processar-se-á na forma da legislação vigente.
CAPÍTULO VIII
DO EXERCÍCIO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Art. 22. O Agente Vistor, quando nomeado ou designado para o exercício de car g o de
provimento em comissão, terá a título de remunera ção, enquanto no exercício desses
cargos:
I - a respectiva referência de vencimento do cargo efetivo, constante do Anexo II,
Tabela "A", desta lei;
II - a Gratificação de Produtividade Fiscal, nos termos do disposto no Capítulo X desta
lei;
III - a Gratificação de Fun ção, instituída pelo artigo 10 da Lei n° 10.430, de 29 de
fevereiro de 1988, nos percentuais e bases estabelecidos no Anexo III — Gratificação
de Função, Grupo 1, da Lei n° 12.477, de 22 de setembro de 1997.
§ 1° A Gratificação de Função referida neste artigo observará as condições, critérios,
incompatibilidades e vedações estabelecidas na legislação municipal específica e, em
especial, as disposições constantes da Lei n° 10.430, de 1988.
§ 2° Na hipótese de nomeação ou designação para o exercício de cargo de provimento
em comissão ou função de confiança de direção superior, caberá opção pela
remuneração prevista neste artigo ou pelo regime de subsídio previsto nas Leis n°
15.401, de 6 de julho de 2011, e n° 15.509, de 15 de dezembro de 2011.
§ 3° Em qualquer das hipóteses previstas no § 2° deste artigo, o servidor permanecerá
vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de São Paulo - RPPS
e a respectiva contribuição previdenciária incidirá, exclusivamente, sobre a
remuneração no cargo efetivo.
CAPITULO IX
DA JORNADA DE TRABALHO
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Art. 23. O Agente Vistor fica submetido à Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de

trabalho — J40, no exercício de cargo de provimento efetivo ou em comissão.
§ 1° A Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho — J40 será cumprida na

forma da regulamentação específica, ficando o Agente Vistor sujeito ao cumprimento,
em regime de plantão, quando assim exigir o funcionamento de unidades que prestam
serviços essenciais ao Município.
§ 2° Os titulares do cargo de Agente Vistor ficam sujeitos à prestação de serviços

quando convocados em quaisquer horas e dias, incluídos sábados, domingos, feriados
e pontos facultativos.
§ 3° A sujeição à Jornada básica de 40 (quarenta) horas de trabalho - J40 implica

exclusão, por incompatibilidade, de quaisquer gratificações ou adicionais vinculados a
jornadas ou regimes especiais de trabalho estabelecidos em legislação específica.

CAPÍTULO X
DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL

Art. 24. Fica mantida a Gratificação de Produtividade Fiscal prevista na Lei n° 10.224,

de 15 de dezembro de 1986, e legislação subsequente.
Art. 25. Os artigos 9° e 10 da Lei n° 10.224, de 1986, alterada pelas Leis n° 11.270, de

22 de outubro de 1992, n° 12.477, de 22 de setembro de 1997, n° 12.568, de 20 de
fevereiro de 1998, n° 13.652, de 2003, e n° 14.715, de 8 de abril de 2008, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 9 0 Para os efeitos do disposto no artigo 8° desta lei, a apuração da
Gratificação de Produtividade Fiscal far-se-á, mensalmente, mediante a
atribuição de pontos com valor de 0,025% (vinte e cinco milésimos por cento)
ou de 0,032% (trinta e dois milésimos por cento) ou 0,034% (trinta e quatro
milésimos por cento) do valor estabelecido em lei, observados os seguintes
critérios:
I - quando o Agente Vistor estiver no exercício do cargo efetivo:
a) até 3.359 (três mil trezentos e cinquenta e nove) pontos: aplica-se 0,025%
(vinte e cinco milésimos por cento) sobre 3.000 (três mil) pontos;
b) de 3.360 (três mil trezentos e sessenta) a 3.989 (três mil novecentos e
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sobre 3.674 (três mil seiscentos e setenta e quatro) pontos;
c) de 3.990 (três mil novecentos e noventa) a 4.409 (quatro mil quatrocentos e
nove) pontos: aplica-se 0,032% (trinta e dois milésimos por cento) sobre 4.200
(quatro mil e duzentos) pontos;
d) de 4.410 (quatro mil quatrocentos e dez) a 4.620 (quatro mil seiscentos e
vinte) pontos: aplica-se 0,034% (trinta e quatro milésimos por cento) sobre
4.620 (quatro mil seiscentos e vinte) pontos;
II - quando o Agente Vistor estiver no exercício de cargo de provimento em
comissão cuja natureza das atribuições esteja relacionada com as atribuições
próprias do cargo efetivo, serão atribuídos 4.620 (quatro mil seiscentos e vinte)
pontos com valor de 0,034% (trinta e quatro milésimos por cento).
" (NR)
"Art. 10. A Gratificação de Produtividade Fiscal integrará os proventos da
inatividade, nos casos de aposentadoria e disponibilidade, bem como a
pensão, após 5 (cinco) anos de recebimento, pela média aritmética da
pontuação obtida nos 60 (sessenta) meses anteriores à aposentadoria,
disponibilidade ou instituição da pensão, aplicada, para essa finalidade, sobre o
valor estabelecido em lei.
" (NR)
Art. 26. Para fins do cálculo da Gratificação de Produtividade Fiscal, o valor
estabelecido nos artigos 9 0 e 10 da Lei n° 10.224, de 1986, alterada pelas Leis n°
11.270, de 1992, n° 12.477, de 1997, n° 12.568, de 1998, n° 13.652, de 2003, e n°
14.715, de 2008, na redação conferida por esta lei, é o constante do Anexo II, Tabelas
"B" e "C", observado o disposto no parágrafo único do artigo 8°, todos desta lei.

CAPÍTULO XI
DA ACOMODAÇÃO DOS ATUAIS TITULARES NA CARREIRA DE AGENTE VISTOR

Seção I
Da Opção pela Carreira e Referências de Vencimentos

Art. 27. Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo de Agente Vistor,
enquadrados nos termos do Título VI da Lei n° 13.652, de 2003, no prazo de 90
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(noventa) dias, contados da publicação desta lei, poderão optar pela carreira ora
reconfigurada e por receberem seus vencimentos de acordo com as Escalas de
Vencimentos constantes do Anexo II, Tabela "A", desta lei, bem como por perceber a
Gratificação de Produtividade Fiscal na conformidade dos critérios estabelecidos no
artigo 9 0 da Lei n° 10.224, de 1986, e legislação subsequente, na redação conferida
por esta lei, calculada sobre o valor previsto no Anexo II, Tabela "B".
§ 1°A opção de que trata o "caput" deste artigo é definitiva e irretratável.
§ 2° O critério para a acomodação do servidor optante nos termos deste artigo, cujos
vencimentos, em razão de decisões judiciais ou não, ultrapassem as novas Escalas de
Vencimento previstas no "caput" deste artigo, observará as disposições do artigo 32
desta lei.
§ 3° Para o servidor que se encontrar afastado por motivo de doença, férias e outros
afastamentos previstos em lei, o prazo consignado no "caput" deste artigo será
computado a partir da data em que reassumir suas funções, sem prejuízo do direito de
opção durante o período de afastamento, observado o disposto no § 2° do artigo 30
desta lei.
§ 4° Os servidores que não optarem na forma do "caput" deste artigo continuarão
recebendo seus vencimentos de acordo com as vigentes Escalas de Padrões de
Vencimentos, devidamente reajustadas nos termos da legislação específica.
§ 5° Na hipótese do § 4 0 deste artigo, a Gratificação de Produtividade Fiscal observará
os critérios estabelecidos no artigo 9° da Lei n° 10.224, de 1986, e legislação
subsequente, na redação conferida por esta lei, e será calculada sobre o valor
estabelecido no Anexo II, Tabela "C", desta lei.
Art. 28. A opção prevista no artigo 27 desta lei será realizada nas Unidades de
Recursos Humanos do órgão de lotação dos servidores.
Parágrafo único. Caberá à Chefia da Unidade de Recursos Humanos:
I - orientar os servidores em relação aos procedimentos para a realização da opção;
II - receber, publicar e cadastrar as opções para produção dos efeitos pecuniários
decorrentes.
Seção II
Da Integração nas Novas Referências de Vencimentos
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Art. 29. Integração é a forma de acomodação dos titulares de cargo efetivo optantes

pela carreira de Agente Vistor nos níveis, categorias e referências de vencimentos
instituídos por esta lei.
Art. 30. Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo, optantes pela carreira
reconfigurada e pelas referências de vencimentos ora instituídas, serão integrados nas
categorias dos Níveis 1, 11 ou III, mediante contagem de tempo de efetivo exercício na
carreira atual, apurado até 15 de março de 2016, e da apresentação dos títulos
especificados na forma do provimento constante da coluna Situação Nova do Anexo II
da Lei n° 13.652, de 2003, observado o disposto no § 1° do artigo 69 da Lei n° 12.477,

•

de 1997, na seguinte conformidade:
I - Nível 1:
a) Categoria 1 - de O a 3 anos;
b) Categoria 2 - acima de 3 anos até 5 anos;
c) Categoria 3 - acima de 5 anos até 7 anos;
d) Categoria 4 - acima de 7 anos até 9 anos;
e) Categoria 5 - acima de 9 anos até 11 anos;
II - Nível II, mediante apresentação de título de curso superior ou curso de pásgraduação, compreendendo programas de especialização ou extensão universitária,
reconhecidos na forma da lei, ou créditos em atividades técnico-científicas ou em

•

atividade de educação continuada realizadas ou referendadas pela Prefeitura do
Município de São Paulo, que visem o aprimoramento e o desenvolvimento de
competências institucionais e individuais, correlacionados com o cargo efetivo ou a
natureza das atividades desenvolvidas, totalizando, no mínimo, 180 (cento e oitenta)
horas:
a) Categoria 1 - acima de 11 anos até 13 anos;
b) Categoria 2 - acima de 13 anos até 15 anos;
c) Categoria 3 - acima de 15 anos até 17 anos;

A

d) Categoria 4 - acima de 17 anos até 19 anos;
e) Categoria 5 - acima de 19 anos até 21 anos;
III - Nível III, mediante apresentação de título de curso superior ou curso de pósgraduação, compreendendo programas de especialização ou extensão universitária
reconhecidos na forma da lei, mestrado ou doutorado ou créditos em atividades
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técnico-científicas ou em atividades de educação continuada realizadas ou
referendadas pela Prefeitura do Município de São Paulo, que visem o aprimoramento
e o desenvolvimento de competências institucionais e individuais, correlacionados com
o cargo efetivo ou a natureza das atividades desenvolvidas, totalizando, no mínimo,
360 (trezentas e sessenta) horas:
a) Categoria 1 - acima de 21 anos até 23 anos;
b) Categoria 2 - acima de 23 anos até 25 anos;
c) Categoria 3- acima de 25 anos.
§ 1° A integração prevista no "caput" deste artigo produzirá efeitos a partir do primeiro
dia do mês subsequente ao da publicação desta lei, desde que a opção seja realizada
no prazo previsto no artigo 27 desta lei.
§ 20 A opção formalizada após o prazo previsto no artigo 27 desta lei produzirá efeitos
a partir do primeiro dia do mês subsequente ao de sua realização.
§ 3° Em nenhuma hipótese será realizada a integração sem que o servidor manifeste
sua opção na forma do artigo 27 desta lei.
§ 40 Os títulos, certificados de cursos e atividades apresentados por ocasião do
concurso público para o ingresso na carreira ou enquadramento nos termos da Lei n°

111111

Il íl

13.652, de 2003, não poderão ser utilizados para a integração prevista neste artigo.
§ 50 Os servidores que não apresentarem os títulos, certificados de cursos e atividades
especificados nos incisos II e III do "caput" deste artigo, serão enquadrados na
Categoria 5, na seguinte conformidade:

11111

I - Nível I, Categoria 5: titulares de cargos de Agente Vistor com tempo de efetivo
exercício especificados nas alíneas "a" a "e" do inciso II do "caput" deste artigo e que
não possuam a carga horária mínima de 180 (cento e oitenta);
II - Nível 1, Categoria 5: titulares de cargos de Agente Vistor com tempo de efetivo
exercício especificados nas alíneas "a" a "c" do inciso III do "caput" deste artigo e que
não possuam a carga horária mínima de 180 (cento e oitenta);
III - Nível II, Categoria 5: titulares de cargos de Agente Vistor com tempo de efetivo
exercício especificados nas alíneas "a" a "c" do inciso III do "caput" deste artigo e que
possuam a carga horária entre 180 (cento e oitenta) a 359 (trezentas e cinquenta e
nove).
§ 6° Enquanto não editado o decreto regulamentar a que alude o § 1° do artigo 11
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desta lei, o servidor optante pela carreira ora reconfigurada, que completar o período
de estágio probatório, será enquadrado na Categoria 2 do Nível I, Referência QAV-2.
Art. 31. Até a publicação dos atos de integração, os servidores receberão seus
vencimentos na forma prevista na legislação vigente, devidamente reajustados de
acordo com as normas em vigor, inclusive quanto à remuneração pelo exercício de
cargo de provimento em comissão.
§ 1° Na hipótese do "caput" deste artigo, a Gratificação de Produtividade Fiscal
observará os critérios estabelecidos no artigo 9° da Lei n° 10.224, de 1986, e
legislação subsequente, na redação conferida por esta lei, e será calculada sobre o
valor estabelecido no Anexo II, Tabela "C", desta lei.
§ 2° Publicado o ato de integração, os vencimentos e a Gratificação de Produtividade
Fiscal deverão ser recalculados de acordo com os novos valores estabelecidos por
esta lei.
Art. 32. Ao Agente Vistor que realizar a opção prevista no artigo 27 desta lei e cuja
integração na nova situação resulte valor inferior à remuneração atual, em razão de
decisão judicial ou não, fica assegurada a percepção da diferença, que será paga a
título de Vantagem de Ordem Pessoal — VOP e considerada para efeitos de
aposentadoria e pensão, décimo terceiro salário e férias.
§ 1° Para efeitos do disposto no "caput" deste artigo, considera-se:
I - remuneração na nova situação:
a) o valor da referência de vencimentos após a integração prevista no artigo 30 desta
lei;
b) o valor da Gratificação de Produtividade Fiscal calculada nos termos desta lei;
c) os adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte;
II - remuneração atual:
a) o padrão de vencimentos previsto na legislação vigente no mês subsequente ao da
publicação desta lei ou decorrente de decisão judicial;
b) o valor da Gratificação de Produtividade Fiscal calculada nos termos da Lei n°
14.715, de 2008;
c) os adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte;
d) a vantagem de ordem pessoal prevista no § 3° do artigo 107 da Lei n° 13.652, de
2003.
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I - haverá a incidência da contribuição previdenciária;
II - não incidirão quaisquer vantagens;
III - incidirão reajustes a partir de 2017, nos termos da legislação vigente.
Seção III
Da Jornada de Trabalho na Opção

Art. 33. Os atuais titulares de cargos de Agente Vistor, integrados na forma prevista no
artigo 30 desta lei, manterão a mesma jornada de trabalho.
010
Seção IV
Do Exercício de Cargo de Provimento em Comissão

Art. 34. Os titulares de cargos de Agente Vistor, integrados na forma prevista no artigo
30 desta lei, atualmente nomeados ou designados para o exercício de cargo de
provimento em comissão, aplicam-se as disposições do Capitulo VIII desta lei.

CAPÍTULO XII
DOS SERVIDORES ADMITIDOS

•

Seção I
Da Opção

Art. 35. Os servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei n° 9.160, de 3 de
dezembro de 1980, para função correspondente ao cargo de Agente Vistor, poderão
realizar opção na forma do disposto no artigo 27 desta lei.
Parágrafo único. As disposições dos §§ 1°, 2° e 3° do artigo 30 e dos artigos 31, 32 e
33 desta lei aplicam-se aos servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei n°
9.160, de 1980, no que couber, quando da fixação de sua remuneração na forma
desta lei.
Seção II
Fixação de Remuneração na Nova Referência de Vencimentos

la k iko

mi

milliodeitimilignimil

•

o .1

1

11 11 In IP I

IN In

1 1 111,,11.

•1

•

,1
,11111.11' .11.11111.

1

Folha n 1 if do anexo
do proc. eajiLde 20.1 ;

16

KARDE I.
mertnr
Assistente j
RF ffW1 4
.

Art. 36. Os servidores estáveis por força do artigo 19 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias e os não estáveis, referidos no artigo 35, que realizarem a
opção na forma do disposto do artigo 27, terão a denominação de sua função alterada
na conformidade da coluna "Situação Nova" do Anexo I e sua remuneração fixada na
Referência QAV prevista no Anexo II, Tabela 'D", observado o disposto no parágrafo
único do artigo 8°, todos desta lei.
Art. 37. Os servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei n ° 9.160, de 1980,

que não optarem na forma do artigo 27 desta lei continuarão recebendo sua
remuneração na forma atual, observado o disposto no § 5 0 do mesmo artigo.
Seção III
Exercício de Cargo de Provimento em Comissão

Art. 38. A remuneração dos servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei n°

9.160, de 1980, fixada nos termos do artigo 36 desta lei, quando do exercício de cargo
de provimento em comissão, observará o disposto na legislação pertinente.
Seção IV
Servidores Admitidos Estáveis

Art. 39. Aos servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei n° 9.160, de 1980,

estáveis por força do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
optantes nos termos desta lei, assistem, além dos direitos previstos na legislação
específica, os seguintes:
I - licença sem vencimentos para tratar de interesse particular, nos termos da
legislação em vigor;
II — licença, nos termos do artigo 149 da Lei n° 8.989, de 1979;
III - readaptação, nos termos da legislação em vigor, que não acarretará diminuição
nem aumento de remuneração;
IV - classificação na Categoria 5 do Nível I, Referência QAV-5, quando vier a titularizar
cargo efetivo de Agente Vistor de que trata esta lei.
Parágrafo único. Na concessão do afastamento previsto no § 10 do artigo 45 da Lei n°
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ervar-se-ã o disposto no

artigo 47 desta lei.
Seção V
Servidores Admitidos Não Estáveis

Art. 40. Aos servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei n° 9.160, de 1980,
para funções correspondentes ao cargo de Agente Vistor, não estáveis, assistem, além
dos direitos previstos na legislação específica, a alteração ou restrição de função,
temporária ou permanente, para os que apresentarem comprometimento parcial e
temporário ou parcial e permanente de saúde física ou psíquica, atribuindo-se-lhes
encargos mais compatíveis com sua capacidade, sem diminuição ou aumento de
remuneração, e classificação na Categoria 5 do Nível 1, Referência QAV-5, quando
titularizar cargo efetivo de Agente Vistor de que trata esta lei.
Parágrafo único. Na concessão do afastamento previsto no § 10 do artigo 45 da Lei n°
8.989, de 1979, para os servidores referidos neste artigo, observar-se-á o disposto no
artigo 47 desta lei.
CAPÍTULO XIII
DISPOSIÇÕES SOBRE INATIVOS E PENSIONISTAS

ilil

Art. 41. Os proventos, as pensões e os legados aos quais se aplica a garantia
constitucional da paridade serão fixados de acordo com as novas situações
determinadas por esta lei, levando-se em consideração as alterações sofridas pelo
cargo ou função de Agente Vistor, de acordo com o Anexo I e os artigos 35, 36 e 37
desta lei, observadas as disposições relativas às opções pelas novas referências de
remuneração ora instituídos para os servidores em atividade.
§ 1° Para o efeito do "caput" deste artigo, a data-limite para contagem de tempo e
obtenção dos títulos, para os que se aposentaram ou faleceram na condição de
servidores efetivos, será a de sua aposentadoria ou falecimento, prevalecendo aquela
que primeiro ocorreu.
§ 2° Os aposentados, pensionistas e legatários que não optarem na forma do "caput"
deste artigo continuarão recebendo seus proventos, pensões e legados de acordo com
as vigentes Escalas de Padrões de Vencimentos, devidamente reajustadas nos termos
da legislação específica, mantidas as atuais denominações e padrões de vencimentos,
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Art. 42. Os aposentados, pensionistas e legatários a que se refere o artigo 41 desta lei
poderão optar, a qualquer tempo, pela fixação de seus proventos ou pensões nas
novas referências de vencimentos ora instituídas, observadas as normas
estabelecidas para os servidores em atividade.
Parágrafo único. O disposto no "caput" deste artigo produzirá efeitos nos termos das
disposições dos §§ 1° e 2° do artigo 30 desta lei.
CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 43. Na primeira promoção do servidor, a apuração da pontuação prevista no inciso
III do artigo 7° desta lei considerará a média aritmética simples dos resultados das
últimas 5 (cinco) avaliações de desempenho.
Art. 44. A opção prevista no artigo 27 desta lei poderá ter seu prazo reaberto por
decreto, observados os critérios, as condições e a data-limite de contagem de tempo
prevista nesta lei.
Art. 45. As gratificações e vantagens instituídas por leis específicas, devidas aos
optantes pela carreira ora reconfigurada, ficam mantidas nas mesmas bases de
incidência, percentuais e condições em que vêm sendo calculadas.
Art. 46. Os Agentes Vistores poderão ser afastados do exercício do respectivo cargo,

111

com ou sem prejuízo de vencimentos, na forma e critérios da legislação própria.
Art. 47. A partir da publicação desta lei, o afastamento previsto no § 1° do artigo 45 da
Lei n° 8.989, de 1979, concedido ao Agente Vistor, sem prejuízo da remuneração, não
poderá exceder a 3% (três por cento) do total de cargos previstos na "Situação Nova"
do Anexo I desta lei.
§ 1° Os afastamentos previstos no "caput" deste artigo somente serão admitidos:
I - para o exercício dos cargos em comissão equivalentes aos cargos em comissão ou
função de confiança do Nível de Direção Superior previstos na Lei n° 15.509, de 2011;
II - para o exercício de cargo de Ministro, Secretário de Estado, Secretário Municipal,
Presidente de Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista ou equivalentes da
União, dos Estados e de outros Municípios;
III - para o exercício de outros cargos cujas funções estratégicas sejam consideradas
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de relevante interesse para a Administração Pública Municipal, a critério do Prefeito.
§ 2°A concessão de afastamento na forma deste artigo, quando no exercício de cargo
em comissão, implicará na imediata exoneração desse cargo.
§ 3° Os servidores afastados na forma deste artigo não farão jus a percepção da
Gratificação de Produtividade Fiscal.
Art. 48. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 49. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

•
JAWG StiNbam
Quadrd.Aqntes Vistores PL

•

III

s7.

111111.¡CanilMJII

•
Anexo 1 integrante da Lei n°
Quadro dos Agentes Vistores — QAV

, de

de

de

SITUAÇÃO NOVA

SITUAÇÃO ATUAL
N° DE
CARGOS

841

DENOMINAÇÃO DO CARGO

Agente Vistor — Classe I
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3
d) Categoria 4

360

REF

CARGOS

PP-Ill

1.201

DENOMINAÇÃO DO CARGO

REF.

a) Categoria 1

QAV 1

Enquadramento exigida a habilitação
específica.

b) Categoria 2

QAV 2

Enquadramento nos termos do § 1°
do artigo 14 desta lei.

c) Categoria 3

QAV 3

Enquadramento mediante progressão
funcional, nos termos do artigo 14,
dentre titulares de cargos da
Categoria 2, Nível I, com no mínimo 2
(dois) anos na Categoria.

d) Categoria 4

QAV 4

Enquadramento mediante progressão
funcional, nos termos do artigo '4,
dentre titulares de cargos dg,
Categoria 3, Nível I, com no mini »6
(dois) anos na Categoria.

e) Categoria 5

QAV 5

Enquadramento mediante progres
funcional, nos termos do artigo 114,
dentre titulares de cargos ida
Categoria 4, Nível I, com no mínimo '
(dois) anos na Categoria.

PP -III
QPF 10
QPF 11
QPF 12

1
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I

FORMA DE PROVIMENTO
Mediante concurso público de provas
ou de provas e títulos, exigido
diploma de curso superior, expedido
por escola oficial ou oficializada,
devidamente registrado no órgão
competente.

Agente Vistor — Nível I

QPF 6
QPF 7
QPF 8
QPF 9

Agente Vistor — Classe II
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3

N° DE

PARTE E
TABELA
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Agente Vistor — Nível II

Mediante promoção.

a) Categoria 1

QAV 6

Enquadramento por promoção nos
termos do artigo 15 desta lei, dentre
titulares de cargos da Categoria 5,
Nível I, com no mínimo 2 (dois) anos
na Categoria, avaliação de
desempenho e título de curso
superior ou curso de pós graduação
compreendendo
programas
de
especialização
ou
extensão
universitária, reconhecidos na forma
da lei ou créditos em atividades
técnico-científicas ou em atividade de
educação continuada realizadas ou
referendadas pela Prefeitura do
Município de São Paulo durante a
permanência no Nível I, que visem o
aprimoramento e o desenvolvimento
de competências institucionais e
individuais, correlacionados com o
cargo efetivo ou a natureza das
atividades desenvolvidas, totalizando
no mínimo 360 (trezentas e sessenta)
horas, observadas as disposições do
artigo 17 desta lei.

b) Categoria 2

QAV 7

Enquadramento mediante progressão
funcional, nos termos do artigo 14,
dentre titulares de cargos da
Categoria 1, Nível II, com no mínimo
(dois) anos na Categoria.

c) Categoria 3

QAV 8

Enquadramento mediante progressão
funcional, nos termos do artigo 14,
dentre titulares de cargos da
Categoria 2, Nível II, com no mínimo
(dois) anos na Categoria.
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d) Categoria 4

QAV 9

Enquadramento mediante progressão
funcional, nos termos do artigo 14,
dentre titulares de cargos da
Categoria 3, Nível II, com no mínimo
(dois) anos na Categoria.

e) Categoria 5

QAV 10

Enquadramento mediante progressão
funcional, nos termos do artigo 14,
dentre titulares de cargos da
Categoria 4, Nível II, com no mínimo
(dois) anos na Categoria.

Agente Vistor — Nível III

Mediante promoção

a) Categoria 1
,

QAV 11

Enquadramento por promoção nos
termos do artigo 15 desta lei, dentre
titulares de cargos da Categoria 5,
Nível II, com no mínimo 2 (dois) anos
na
Categoria,
avaliação
de
desempenho e título de curso
superior ou curso de pós graduação
compreendendo
programas
de
especialização, ou mestrado ou
doutorado, correlacionados com o
cargo efetivo ou a natureza das
atividades desenvolvidas, totalizando
no mínimo 360 (trezentas e sessenta)
horas, observadas as disposições do
artigo 17 desta lei.

QAV 12

Enquadramento mediante progressão
funcional, nos termos do artigo 14,
dentre titulares
de cargos da
Categoria '1, Nível III, com no mínimo
(dois) anos na Categoria.
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c) Categoria 3
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QAV 13

Enquadramento mediante progressão
funcional, nos termos do artigo 14,
dentre titulares de cargos da
Categoria 2, Nível III, com no mínimo
(dois) anos na Categoria.
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TABELA "A" — Escalas de Vencimentos — Jornada Básica de 40 horas

Referência

Publicação da lei

QAV-1
QAV-2
QAV-3
QAV-4
QAV-5
QAV-6
QAV-7
QAV-8
QAV-9
QAV-1 O
QAV-11
QAV-1 2
QAV-1 3

2.000,00

2.120,00
2.204,80
2.292,99

2.384,71
2.527,79
2.628,91
2.734,06
2.843,42
2.957,16
3.134,59

3.259,98
3.390,37

de 2010

alho — J40

A partir do primeiro
dia do sexto mês
após a publicação
da lei
2.100,00
2.226,00
2.315,04
2.407,64
2.503,95
2.654,18
2.760,35
2.870,77
2.985,60
3.105,02
3.291,32
3.422,97
3.559,89

TABELA "B" — Valor para cálculo da Gratificação de Produtividade Fiscal dos servidores
integrantes da carreira de Agente Vistor, do Quadro dos Agentes Vistores — QAV

Publicação da lei

Valor

2.000,00

A partir do primeiro
dia do sexto mês
após a publicação
da lei
2.100,00

TABELA "C" — Valor para cálculo da Gratificação de Produtividade Fiscal dos servidores
não optantes pela carreira de Agente Vistor, do Quadro dos Agentes Vistores —
QAV
Valor

Publicação da lei
1.626,55

TABELA "D" — Valor do vencimento dos servidores admitidos na função correspondente
ao cargo de Agente Vistor, do Quadro dos Agentes Vistores — QAV

Referência

Publicação da lei

QAV

2.384,71

A partir do primeiro
dia do sexto mês
após a publicação
da lei
2.503,95

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PESSOAL
(ARTIGO 16 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL)

TOTAL (Ativos e Inativos)
;Folha

.
Folha Bruta

-

;- Qtde. Serv
1134

Encargos
TOTAL

2016.u.;
80.216.821,08

106.858.764,19

„

16/15

33,21%

»2017

.,17/16

116.255.260,11

8,79%

2018
116.779.582,69

A.8/17

18/15

0,45%

45,58%

7.959.686,05

10.745.388,79

35,00%

11.766.913,08

9,51%

11.878.871,38

0,95%

49,24%

88.176.507,13

117.604.152,97

33,37%

128.022.173,19

8,86%

128.658.454,07

0,50%

45,91%

49,24%

Impacto Folha
Impacto Encargos
Impacto (F + E)

26.641.943,11

36.038.439,03

2.785.702,74

3.807.227,03

3.919.185,33

29.427.645,85

39.845.666,07

40.481.946,94

36.562.761,61

Ativos
Folha
Folha Bruta

522

Encargos
TOTAL

2016W N,Mg, 4.6/15

2017

37.108.093,47

50.214.111,40

35,32%

54.857.403,65

17/16 z..•:1k.0 ,-.,` ,5-',=•,K2018
9,25%
55.381.726,23

0,96%

7.959.686,05

10.745.388,79

35,00%

11.766.913,08

9,51%

11.878.871,38

0,95%

49,24%

45.067.779,52

60.959.500,18

35,26%

66.624.316,73

9,29%

67.260.597,61

0,96%

49,24%

Serv4"-:

,54'

Impacto Folha
Impacto Encargos
Impacto (F + E)

13.106.017,93
2.785.702,74

17.749.310,18
3.807.227,03

18.273.632,77
3.919.185,33

15.891.720,67

21.556.537,22

22.192.818,09

E

Inativos
Folha
Folha Bruta

:

Qtde.Seri
612

Impacto Folha

xfa015
43.108.727,61

'17/16W
56.644.652,79
13.535.925,18

31,40%

61.397.856,46
18.289.128,85

8,39%

61.397.856,46

0,00%

42,43%

18.289.128,85

Obs.:
Servidores efetivos e admitidos

\

Folha na

£2$

do anexo
de 20k2

do proc. n•

R ' DE
ar

Assistente
RF

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇ
DEMONSTRATIVO DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
FOLHA DE PAGAMENTO
ANO: 2016

URAS

2016=0. 04 8. 2 0 9 - 7
(Em R$)

11- VALOR ORÇADO ATUALIZADO - DOTAÇÃO':

R$471.630.535,001

1

II- REALIZADO ATE O MES DE JANEIRO:

R$ 32.923.977,791

III - A REALIZAR - PROJEÇÃO (FEVEREIRO A,DEZEMBRO)
1. Manutenção da Folha de pagamento dos ativos

R$

2. Nomeação de 27 Geólogos
3. PL - Agentes Vistores

R$
R$

—00.à

420.487.545,30

"P
d',, As •
-17,5-1.

405.952.646,15

..o
o
-;:o :,, .,.
• ‘.? ‘.,
, eo

V - ECONOMIA OU PRESSÃO ORÇAMENTÁRIA (I- IV)

1 R$

1.428.881,22
13.106.017,93
o

18.219.011,91

Obsevações:
2. Considerado o somatório das dotações orçamentárias da Secretaria de Coordenação + todas
Subprefeituras.

éPx

Pabiana Munhoz dos Santos
RF. 738.413. 1
SMSPIATAEF

Folha

e'

do anexo_

1-) I G

do proc. n•O

de 20 j‘I

KARDT_ 1. ANDR ' DE 1
en ar
Assistente P

RF 10
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREF URAS
DEMONSTRATIVO DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
AUXÍLIOS (TRANSPORTE, REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO
ANO: 2016

(Em R$)

1

- VALOR ORÇADO ATUALIZADO- --DOTAÇÃO:

R$ 59.487.000,001

111- REALIZADO ATÉ O MÊS DE JANEIRO:

R$ 4.705.736,951

51'835,621,97

III - A REALIZAR -PROJEÇÃO (FEVEREIRO A DEZENIEíRO)

1. Manutenção da Folha de pagamento dos ativos

R$ 51.763.106,45

2. Nomeação de 27 Geólogos
3. PL - Agentes Vistores

R$

R$ 72.515,52

le 111 1111111111M11 111,1111 01111 11 11111 1

11V - TOTAL (11+111)

•

0164- 0. 048.2 O

IV - ECONOMIA OU PRESSÃO ORÇAMENTÁRIA (I-

1

w;

R$ 56.541.358,921

1 R$

2.945.641,08

I

Obsevações:

ilÍÍIí Dii

2. Considerado o somatório das dotações orçam( atarias da Secretaria de Coordenação +
todas Subprefeituras

Fabiang<unhoz dos Santos
RF. 738.413.1
ShASP/ATAEF

■9 --

Folha n°

PREFEITURA D

SÃO PAUL
COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS

do anexo

do proc. n•

de 201/6
0"

KARDL' 1.
Assistente P
RF I

do PA n° 2016-0.048.209-7,

.

\2>
ç'

y-.

(..Pe

fc
em 29/02/2016

Interessado:

Administração Municipal

Assunto:

Minuta Projeto de Lei que "dispõe sobre a criação do Quadro dos
Agentes Vistores — QAV, reconfigura a carreira e os cargos efetivos de
Agente Vistor, reorganizados pelo Título V da Lei 13.652, de 25 de
setembro de 2003, institui novas escalas de vencimentos e revaloriza
a Gratificação de Produtividade Fiscal".

SMSP/G
Sr. Secretário,

Cuida-se de minuta de Projeto de Lei que visa a reestruturar a carreira
dos Agentes Vistores do Município de São Paulo.

A minuta em questão foi redigida após extensa negociação com o
órgão de classe envolvido — o SAV1M — e membros da Administração Municipal, sob a
condução de SMG. O projeto visa a atender a diversos pleitos da categoria, buscando
valorizar tais profissionais, que exercem relevante mister.

Deve-se salientar que a carreira dos Agentes Vistores tem importância
fundamental no desenvolvimento da cidade, uma vez que fiscalizam normas relativas às
mais diversas posturas municipais, sendo imprescindíveis para um adequado
desenvolvimento urbano, com respeito a padrões urbanísticos, de incomodidade, de
segurança etc. Ressalte-se que estão em vias de ser promulgadas novas leis para o
zoneamento e o controle de obras e edificações na cidade, o que demandará grande
empenho fiscalizatório pela Municipalidade.
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o

em 29/02/2016

do PA n° 2016-0.048.209-7,

A valorização da carreira, outrossim, a par de expressar o
reconhecimento aos servidores que a integram atualmente, atrairá candidatos qualificados
para futuros concursos públicos.

Importante salientar, ainda, que o Ministério Público Estadual
acompanha, por meio dos Autos 14.279.227/2013 - 1 2 PJHURB, o desenrolar das
negociações que culminaram no Projeto de Lei apresentado; isso porque se espera que, na
sequência, seja possível abrir concurso público, incrementando o efetivo exercício do poder
de polícia pela Municipalidade.

A estimativa orçamentária encontra-se às fls. 27; o demonstrativo de
adequação orçamentária, às fls. 28/29.

Portanto, entendo que o presente encontra-se em termos para
prosseguimento, devendo ser encaminhado a SMG/COMEP, nos termos do Decreto
54.851/14.

São Paulo, 29 de fevereiro de 2016.

C

CLARISSA DERTONIO DE SOU A PACHECO
Assessora Técnica - SMSP/ATAJ
Procuradora do Município
OAB/SP n 2 182.320
De acordo.

HUNO MOUNA-RODRIGUES-DO SA TOS
-

Assessor Chefe - SMSP/ATAJ
Procurador do Município
OAB/SP n 2 312.157
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PREFEITURA DE
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Folha n°
do PA n° 2016-0.048.209-7,

do proc. n

do anexo
de 20 _lel

em 29/02/2016

KARDE I. ANDR • DE
Assistente Par' entar
RF 101 .1, 13
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Interessado:

Administração Municip

Assunto:

Minuta Projeto de Lei que "dispõe sobre a criação do
Quadro dos Agentes Vistores — QAV, reconfigura a
carreira e os cargos efetivos de Agente Vistor,
reorganizados pelo Título V da Lei 13.652, de 25 de
setembro de 2003, institui novas escalas de
vencimentos e revaloriza a Gratificação de
Produtividade Fiscal".

SMG
Senhor Secretário,

Versa o presente sobre proposta de projeto de lei
que visa a reestruturar a carreira dos Agentes Vistores.

Ressalto que referidos servidores têm elevada
importância para o adequado desenvolvimento da cidade, uma vez que
são responsáveis pela fiscalização das mais diversas posturas
municipais.
3
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RFl°
A reestruturação
proposta, acaso acolhida,

proporcionará a modernização da estrutura da carreira, reajustará os
vencimentos e a gratificação de produtividade fiscal, além de
estabelecer critérios objetivos para progressão e promoção.

Destaco, ainda, que a adequação orçamentária
foi devidamente atestada por SMSP/ATAEF.

Com tais considerações, encaminho-lhe o
presente para prosseguimento, nos termos do Decreto n° 54.851/14,
com meus cordiais cumprimentos.

São Paulo, 29 de fevereiro de 2016.

1
Lt-(/
LUIZ ANTONIO MEDEIROS
Secretário Municipal das Subprefeituras
Secretaria de Coordenação das Subprefeituras
SMSP
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DECLARAÇÃO

Declaro que as despesas decorrentes da criação do Quadro dos
Agentes Vistores — QAV, com a reconfiguração da carreira e os
cargos efetivos de Agente Vistor, reorganizados pelo Título VI da
Lei n° 13.652, de 25 de setembro de 2003, instituição de novas
escalas de vencimentos e da revalorização da Gratificação de
Produtividade Fiscal, apresentam adequação com a Lei n° 16.334,
de 30 de dezembro de 2015, 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.

LUIZ ANTONIO DE MEDEIROS NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Folha n°

do anexo, . 1
de 2/,6

49.PrOC.:.11
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSO
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do processo n° 2016-0.048.209-7
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Ai çtp9..Rogrio Porfirio
,

Assiste()

e:s-tiOzO4-P-ollticas Públicas

Interessado:

bER h^-GAB
Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras.

Assunto:

Minuta de projeto de lei que objetiva dispor sobre a criação do
Quadro dos Agentes Vistores — QAV, a reconfiguração da
carreira e dos cargos efetivos de Agente Vistor, reorganizados
pelo Título VI da Lei n° 13.652, de 25 de setembro de 2003, a
instituição de novas escalas de vencimentos e a revalorização
da Gratificação de Produtividade Fiscal.

COJUR
Senhora Coordenadora

Trata-se de minuta de projeto de lei apresentada pela
Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras — SMSP que objetiva
dispor sobre a criação do Quadro dos Agentes Vistores — QAV, a
reconfiguração da carreira e dos cargos efetivos de Agente Vistor,
reorganizados pelo Título VI da Lei n° 13.652, de 25 de setembro de 2003, a
instituição de novas escalas de vencimentos e a revalorização da Gratificação
de Produtividade Fiscal.
Como a proposta produzirá impacto na folha de pagamento
ela se submete ao procedimento estabelecido no Decreto n°54.851, de 17 de
fevereiro de 2014, nos termos das disposições de seu artigo 1°.
a) justificativa pormenorizada do pedido, considerando a
situação vigente e a proposta, vinculada à atuação estratégica ou
prioritária ao funcionamento do órgão (art. 1°, inciso I, alínea "a"): vide

exposição de motivos às fls. 25/26, complementada pela manifestação da
Assessoria Técnica de Assuntos Jurídicos — ATAJ/SMSP às fls. 31/32;
b)

parecer

da

assessoria jurídica

opinando

conclusivamente pela constitucionalidade e legalidade (art. 1°, inciso I,
alínea "b"): vide fls.31/32;

c) estimativa dos impactos orçamentários e financeiros,
conferida e ratificada pela Assistência Técnica do Departamento de
Recursos Humanos (art. 1°, inciso I, alínea "c"): fls. 27;
d) demonstrativo de adequação orçamentária (art. 1°,
inciso I, alínea "d"): fls. 28/29.
e) declaração do Secretário Municipal de Coordenação
das Subprefeituras (art. 1°, inciso I, alínea "e"): fls. 36.

Assim, pelo exposto, entendo que a proposta está adequada
à política municipal de recursos humanos, na medida em que promoverá a
valorização do servidor público na busca da melhoria da qualidade dos
serviços oferecidos à população, o que justifica, quanto ao mérito, o seu
regular prosseguimento, nos termos do artigo 1°, inciso IV, do Decreto n°
54.851, de 2014.
Cumpre-me ressaltar que, em face o advento da Lei n °
16.396, de 25 de fevereiro de 2016, foi acrescentado inciso VIII ao § 7 0 do
artigo 11 para estabelecer que os períodos de afastamento do servidor
municipal em virtude de concessão de licença à gestante, licença-paternidade
e licença-adoção ou guarda serão considerados como efetivo exercício para
fins de contagem do prazo de estágio probatório, sem prejuízo das demais
exigências previstas em normas específicas.
Esclareço que foram realizados pequenos ajustes no texto do
artigo 3° e do artigo 37 da minuta de projeto de lei que não afetam o conteúdo
da intenção neles estabelecida.
Desse modo, deverá prevalecer a minuta final de fls. 37159.
À consideração de Vossa Senhoria.
São Paulo, 1° de março de 2016.
-,,.--••-,,•-

1

SANDRO ALENCAR
Coordenadoria de Gestão de Pessoas
Coordenador — COGEP

DP/

RECEBIDO
COJUR
2 MAR 2016
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GESTÃO

Folha de informação n°
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b
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do processo 2016 0.048.209 7
-

em ../:/2016 (a)

-

INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS
ASSUNTO:

Projeto de Lei do Executivo que dispõe sobre a criação do Quadro
dos Agentes Vistores — QAV, reconfigura a carreira e os cargos
efetivos de Agente Vistor, reorganizados pelo Título VI da Lei n°
13.652, de 25 de setembro de 2003, institui novas escalas de
vencimentos e revaloriza a Gratificação de Produtividade Fiscal.

SMG/ATEG
Senhora Assessora Chefe

cdpsk N

O Executivo pretende encaminhar à Câmara Municipal um
Projeto de Lei dispondo sobre a criação do Quadro dos Agentes Vistores — QAV,
reconfigurando a carreira e os cargos efetivos de Agente Vistor, instituindo novas
escalas de vencimentos e revalorizando a gratificação de produtividade fiscal, consoante
minuta de fls. 37/59.
Em linhas gerais, pretende-se criar o novo Quadro dos Agentes
Vistores — QAV, composto por carreira e cargo de Agente Vistor (atualmente, a carreira
de Agente Vistor integra o Quadro dos Profissionais da Fiscalização — QPF, tendo sido
reorganizada pela Lei 13.652/03). A carreira de Agente Vistor, já existente, será
reconfigurada e passará a contar com 3 (três) níveis, sendo os dois primeiros com 5
(cinco) categorias e o terceiro com 3 (três) categorias.
Serão mantidas as atuais atribuições do cargo, descritas no art. 70 ,
que reproduz a mesma redação do art. 12 da Lei n° 10.224/86.
Será mantido o sistema de remuneração por vencimentos (e não
por subsídios), estabelecendo-se nova Escala de Vencimentos que compreenderá
referências (art. 8').
As disposições atinentes ao estágio probatório estão em sintonia
com aquelas contidas nos recentes projetos encaminhados ao Legislativo, como o PL
713/2015, dos Engenheiros e Arquitetos.

"

O desenvolvimento na carreira será feito por meio da progressão
funcional (mudança de categoria dentro do mesmo nível) e da promoção (mudança de
nível), sem limites quantitativos (art. 13). O prazo para progressão funcional ou
promoção será sempre de dois anos de efetivo exercício na categoria (exceto a primeira
progressão, que se dará após a conclusão do estágio probatório).
Quanto ao exercício de cargo em comissão, o art. 22 do projeto
reproduz o mesmo conceito do art. 128 da Lei 13.652/03, atribuindo-se ao servidor a
sua referência acrescida da gratificação de produtividade fiscal e da gratificação de
função.
A jornada básica do Agente Vistor será de 40 (quarenta) horas de
trabalho, podendo ser cumprida em regime de plantão, conforme dispuser o
regulamento. Os servidores ficarão sujeitos a convocações (art. 23).
O projeto também altera a redação da legislação atinente à
gratificação de produtividade fiscal, estabelecendo os percentuais que incidirão sobre
"valor estabelecido em lei" (art. 25). A base de cálculo da gratificação está fixada nas
Tabelas "B" e "C" do Anexo II, conforme dispõe o art. 26.
A integração dos atuais titulares será feita mediante opção
irretratável a ser manifestada no prazo de 90 (noventa) dias (art. 27). A lei não gerará
diferenças pretéritas (atrasados), na medida em que a integração dos servidores que
optarem no prazo "produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da
publicação desta lei" (art. 30, §1°). Cabe destacar que, para a integração nos níveis II e
III, a lei exigirá não apenas tempo na carreira, mas também cursos de aperfeiçoamento.
O optante que experimentar redução de vencimentos receberá
uma VOP (Vantagem de Ordem Pessoal), conforme está previsto no art. 32.
Os servidores admitidos, estáveis ou não, que fizerem a opção,
serão remunerados pela referência específica QAV (art. 36).
A estimativa de impacto orçamentário-financeiro, exigida pela
Lei de Responsabilidade Fiscal, apontou impacto de R$ 29.427.645,85 para o exercício
de 2016, R$ 39.845.666,07 para o exercício de 2017 e R$ 40.481.946,94 para o
exercício de 2018 (fl. 27), estando acompanhada dos Demonstrativos de Adequação
Orçamentária ("folha de pagamento" e "auxílios") para o exercício de 2016 (fls. 28/29).
A declaração do ordenador da despesa encontra-se a fl. 36.
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O Secretário Municipal de Subprefeituras destacou, em seu
pronunciamento de fls. 33/34, que a reestruturação proposta, se acolhida, proporcionará
a modernização da estrutura da carreira, reajustará os vencimentos e a gratificação de
produtividade fiscal, além de estabelecer critérios objetivos para progressão e
promoção. Na forma da declaração de fl. 36, ele atestou que as despesas decorrentes da
criação do QAV, da instituição de novas escalas de vencimentos e da revalorização da
gratificação de produtividade fiscal apresentam adequação com a Lei n° 16.334/15,
estando ainda em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e o Plano Plurianual vigentes.
Por fim, a COGEP examinou o cumprimento das disposições do
Decreto n° 54.851/14, concluindo que a proposta está adequada à política municipal de
recursos humanos. Observou, também, que o projeto já está adequado às disposições da
recentIssima Lei n° 16.396/16, considerando como efetivo exercício para fins de estágio
probatório os períodos de afastamento do servidor em virtude de concessão de licença à
gestante, licença-paternidade e licença-adoção ou guarda (fl. 60/60v 0).

•

De acordo com os incisos II e III do art. 1° do Decreto n°
54.851/14, a COGEP conferiu a regularidade de todos os requisitos dispostos no inciso I
do referido dispositivo, a saber: a) justificativa pormenorizada do pedido, considerando
a situação vigente e a proposta de alteração; b) parecer da assessoria jurídica da Pasta
requisitante, opinando conclusivamente pela constitucionalidade e legalidade; c)
estimativa dos impactos orçamentários e financeiros'; d) Demonstrativo da Adequação
Orçamentária2 ; e) declaração do Titular do órgão atestando que o aumento da despesa
decorrente da solicitação formulada tem adequação com o respectivo orçamento
definido na lei orçamentária anual ou que será previsto no projeto de lei orçamentária do
ano seguinte, que tem compatibilidade com o plano plurianual e a lei de diretrizes
orçamentárias vigentes, bem como que atende aos demais requisitos estabelecidos na
Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, especialmente nos seus artigos
16, 17 e 21, inciso I.

I Observa-se que a estimativa de impacto orçamentário-financeiro de fl. 27 não seguiu o modelo
constante do Anexo 1 do Decreto n° 54.851/14.

Observa-se que o Demonstrativo de Adequação Orçamentária de fl. 28 ("folha de pagamento")
considerou apenas o item "impacto folha" dos ativos.

2

.:3

1‘

Diante do exposto, submeto à superior consideração a remessa do
presente à Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico, que poderá analisar
os aspectos orçamentários e financeiros da proposta e, se o caso, submetê-la à
consideração da Junta Orçamentário-Financeira - JOF, para avaliação e parecer
conclusivo, nos termos do art. 1°, VI, do Decreto n° 54.851/14.
São Paulo, 04 de março de 2016.

cr-e-e_e
LUIZ(AULO ZERBINI PEREIRA
Procurador do Município
SMG/ATEG
OAB/SP 113.583

SMG/COJUR
Senhora Coordenadora

De acordo.
São Paulo, 4 )

{

SIANA RUSSO
Chefe da ssessoria Técnico-Jurídica de Gestão
Procuradora do Município SMG
-

OAB/SP 196.826

SMG
Senhor Secretário

De acordo.
São Paulo, P4 - O 3,

i G.

LUCIA BARBOSA DEL PICCHIA
Coordenadora Jurídica - SMG
Procuradora do Município
OAB/SP 223.788
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INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS
ASSUNTO:

Projeto de Lei do Executivo que dispõe sobre a criação do Quadro
dos Agentes Vistores — QAV, reconfigura a carreira e os cargos
efetivos de Agente Vistor, reorganizados pelo Título VI da Lei n°
13.652, de 25 de setembro de 2003, institui novas escalas de
vencimentos e revaloriza a Gratificação de Produtividade Fiscal.

SF/SUTEM
Senhor Subsecretário

Encaminho o presente a Vossa Excelência com as manifestações
da Coordenadoria de Gestão de Pessoas e da Coordenadoria Jurídica desta Pasta, que
acolho, para adoção das providências cabíveis, solicitando o posterior envio, à Câmara
Municipal, do incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a criação do Quadro dos Agentes
Vistores — QAV, reconfigura a carreira e os cargos efetivos de Agente Vistor,
reorganizados pelo Título VI da Lei n° 13.652, de 25 de setembro de 2003, institui
novas escalas de vencimentos e revaloriza a Gratificação de Produtividade Fiscal.
São Paulo, k

/
D SILVA
VALI R
Secretário unicipal de Gestão

LPZP/LR)LBDP
PA2016-0.048.209-7-SMSP-PL Agentes Vistores
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MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PODER EX
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2015 A DEZ/2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso 1, alínea "a")
DESPESAS EXECUTADAS
JAN/2015 a Dezi2015
-.:INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS
(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL: (I) ,
Pessoal Ativo
Pessoal Inativo e Pensionistas

18.291.922.915,46

86.434.980,66

12.103.963.905,59

86.070.522,64

6.187.959.009,87

364.458,02

?.833.960.029,07

2.153.558,23

Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§1 , do art.18 da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ .1 2 do art. 19 da LRF) (II)
Indenizações por Demissão . e Incentivos à Demissão Voluntária

2.972.470,99

. Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
• Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)

APURACÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

164.580,38

-

781.617.838,30
1.089,63

1.344,32

3.049.368.630,15

364.458,02

14.457.962.886,39

84.281.422,43

VALOR

-

1.623.175,51

-

% SOBRE RCL

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - ROL (IV)

43.188.822.500,60

DESPESA TOTAL COM PESSOAL- DTP (V) = (III a + III b).

14.542.244.308,82

33,67%

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

23.321.964.150,32

54,00%

LIMITE PFIUDENCIAL (VII) = (0,95 XVI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

22.155.865.942,81

51,30%

LIMITE DE ALERTA (VIU) = (0,90 x VI) (Inciso lido § 1 , do Art. 59 da LRF)

20.989.767.735,29

48,60%

-

FONTE; SOF c Demonstrativos da Administração Indireta.
Nota: Durante o exercício. somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos
a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em;
. a) Despesas liquidadas. consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. hl Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força

EtMein'liIi

•

do Ao.35. incisa II da Lei 4.320/64.
I - Nn Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: da Admin.Diretn(PMSP) e Adm.Indireta ( I ISPM; 1PREM: SEMSP; AHM: AMLURB, FUNDATEC:
('011A13 e TMSP).
2 - Valores

Preliminares.

EMERSON °NOME PEREIRA
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC I SP 240.974/0-7

ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
CPF 291.717.208-80

ROBERTO TEIXEtRA PINTO PORTO
Controlador Geral do Município
CPF 187.987.888-76

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.33 L178-86

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Coorilenador de Auditoria Interna
CPF 27.286. I 18-56

-
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INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS
Minuta de Projeto de Lei do Executivo dispondo sobre a criação do Quadro

ASSUNTO.:

dos Agentes Vistores QAV, reconfiguração da Carreira e dos cargos efetivos
de Agente Vistor, reorganizados pelo Titulo VI da Lei n° 13.652, de 25 de
setembro de 2003, bem como institui novas escalas de vencimentos e

revaloriza a Gratificação de Produtividade Fiscal.

SF/GAB
Senhor Secretário,

O presente expediente foi encaminhado a esta pasta para avaliação e parecer
.

'

quanto aos aspectos financeiros, nos termos do inciso V do Decreto n° 54.851/14. Face às
justificativas apresentadas, folha 25, bem como as informações de fls. 27/29, 36 e 60/64,
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 65, período janeiro/2015 a dezembro/2015, em conformidade com o artigo 18 da Lei

101/2000 (ÉRF,), publicado no DOC de 30/01/2016, pág. 97, com valores preliminares, o qual
confere que as despesas com pessoal comprometem apenas 33,67% 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.

SF/SUTEM, em 18

'

4

de 2016.

Luis Felip ida rellano
Subsecretário s o Tesouro Municipal
S /SUTEM.G
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Fo a de informação n°

Vitcrino C . etí9c1, pereira
ODASCOADM
RE. 726/.936. 6
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃA GFP..—
SUBPREFEITURAS

' Do PA 2016 0.048.209 7
-

em 18/03/2016 (a)

-

ASSUNTO:

Minuta de Projeto de Lei do Executivo dispondo sobre a criação do Quadro
dos Agentes Vistores — QAV, reconfiguração da Carreira e dos cargos efetivos
de Agente 'Vistor, reorganizados pelo Titulo VI da Lei n° 13.652, de 25 de
setembro de 2003, bem como institui novas escalas de vencimentos e
revaloriza a Gratificação de Produtividade Fiscal.

SGM
Senhor Secretário

Conforme manifestação da Subsecretaria do Tesouro Municipal à folha 66,
que acolhemos, e aprovação pela maioria dos membros da Junta Orçamentária e Financeira —
JOF, por meio de mensagem eletrônica, a qual foi impressa e segue juntada ás folhas 67/68,
encaminhamos o presente para demais providências.

São Paulo, 18 de março de 2016.

IVEIRA
ROGÉRIO
Secretário u ic3alMe Finanças e
mento Econômico
Desen

RCO/jss
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CAIARA MUNICIPAL DE

SAO PAULO
Papel para informação, rubricado como folha n°
do processo n° 01-PL 116 de 2016,

/
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Lardec
Animo*
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LIDO HOJE
ÀS COMISSÕES DE:

4111b

PRESIDENTE

À Procuradoria — Setor de Pesquisa e Assessoria de Análise Prévia das Proposituras.
Efetuada a autuação, encaminho os presentes autos para prosseguimento.

Antonio lsoldi Caleari
Supervisor da Equipe de Controle do Processo Legislativo - SGP.22
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CÂMARA MUNICIPAL DE

SAO PAULO
PROCURADORIA
SETOR DE PESQUISA, ASSESSORIA E ANÁLISE PRÉVIA
PL 0116/16
Realizada a pesquisa no Banco de Dados da Câmara Municipal de São Paulo e no
site www.prefeitura.sp.gov .brilegislação, a respeito do assunto foi localizado:
- Constituição Federal — cópia parcial, especialmente o art. 37§ 4°;
- Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas
de finanças públicas voltadas peara a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providências (cópia parcial);
- Lei Municipal n° 8.989, de 29 de outubro de 1979, que dispõe sobre o estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de São Paulo, e dá outras providências (cópia
parcial);
- Lei Municipal n° 9.160, de 03 de dezembro de 1980, que institui o regime jurídico dos
servidores admitidos em serviço de caráter temporário e contratados para funções de
natureza técnica especializada, nos termos do art. 106 da Constituição Federal;
- Lei Municipal n° 10.726, de 08 de maio de 1989, que dispõe sobre a concessão de
licença paternidade aos servidores municipais, e dá outras providências;
- Lei Municipal n° 10.224, de 15 de dezembro de 1986, que dispõe sobre a criação da
carreira de Agente Vistor, e dá outras providências, com alterações;
- Lei Municipal n° 13.303, de 18 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a revisão geral
anual dos servidores públicos municipais, de que trata o inciso X do art. 37 da
Constituição Federal, bem como sobre os reajustes de seus vencimentos e dá outras
providências;
- Lei Municipal n° 13.652, de 25 de setembro de 2003, que dispõe sobre a adoção de
medidas destinadas à valorização dos servidores públicos, introduz alterações na
legislação de pessoal do Município de São Paulo, e dá outras providências;
- Lei Municipal n° 13.883, de 18 de agosto de 2004, que dispõe 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;
- Lei Municipal n° 14.872, de 31 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a ampliação
dos períodos da licença gestante, da licença por adoção e da licença maternidade
especial;
- Lei Municipal 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

Palácio Anchieta Viaduto Jacarei, 100 São Paulo - SP CEP 01319-900 fone (11) 3396-4000
PL0116-16 pesquisa

www.camara.splov.br
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superior das Secretarias, Subprefeituras, Autarquias e Fundações Municipais; cria os
cargos de provimento em comissão que especifica;
- Lei Municipal n° 16.396, de 25 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a
consideração dos períodos de afastamento do servidor municipal em virtude de
concessão de licença à gestante, licença-paternidade e licença-adoção ou guarda
como efetivo exercício para fins de contagem do prazo de estágio probatório.
Cópias dos textos normativos acima indicados acompanham a presente informação.
À Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, conforme despacho do
Sr. Presidente de fls.41
São Paulo,Vt de março de 2015.

L

Juliana)rinL dion T Eberlin
Procuradora Legislativa
OAB/SP 232.414

ChristiaSrríara Chebib
Procuradora Supervisora do Setor de Pesquisa e Análise Prévia
OAB/SP 244.472

Palácio Anchieta Viaduto Jacarei, 100 São Paulo - SP CEP 01319-900 fone (11) 3396-4000
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Subchefia para Assuntos Jurídicos
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Vide Emenda
Constitucional n° 91, Emendas Constitucionais
de 2016

Emendas Constitucionais de Revisão

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Atos decorrentes do disposto no § 3° do art. 50
ÍNDICE TEMÁTICO

Texto compilado

PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

TITULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 1° A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I -a soberania;
II -a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V -o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição.
Art. 2° São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginahzação e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
Art. 4° A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:
I - independência nacional;
II - prevalência dos direitos humanos;
III - autodeterminação dos povos;
IV - não-intervenção;
V - igualdade entre os Estados;
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Constituição

a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior;
b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;
VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;
VII - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:
a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;
b) direitos da pessoa humana;
c) autonomia municipal;
d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.
t

tt - t t
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e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 29, de
2000)

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:
I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;
II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;

III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços
públicos de saúde;(Reclação dada pela Emenda Constitucional n° 29, de 2000)
IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição
Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.
Art. 36. A decretação da intervenção dependerá:
I - no caso do art. 34, IV, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo
Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário;
II - no caso de desobediência a ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça
ou do Tribunal Superior Eleitoral;

III de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do art. 34, VII, e no
caso de recusa à execução de lei federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 45, de 2004)
94~~64-#941~ (Revogado peia Emenda Constitucional n° 45, de 2004)
§ 1° O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o
interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembléia Legislativa do Estado, no prazo de vinte e quatro horas.
§ 2° Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembléia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária, no mesmo
prazo de vinte e quatro horas.
§ 3° Nos casos do art. 34, VI e VII, ou do art. 35, IV, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembléia Legislativa,
o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade.
§ 4° Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal.

CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada
pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como
aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e
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títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;
V
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem
preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento;
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;
VII
VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

(Redação dada pela Emenda

Constitucional n° 19, de 1998)

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua
admissão;
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público;
X
sefflare-aa-meema-data+
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4° do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de
índices;
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998) (Requlamento)

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e
fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de
mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou
não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio
mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o
subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal,
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério
Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;
(Redação dada pela Emenda Constitucional n°41, 19.12.2003)
XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder

Executivo;
skepeste-ée-iésiessan4aFie
XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço
_público;
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de
acréscimos ulteriores;
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
t

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e
XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4°, 150, II, 153, III, e 153, § 2°, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
a) a do dois oargoc do profoccor;

s)-a-4e-ska4s-ea~~-€1e-fflésNée÷
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em
qualquer caso o disposto no inciso XI:
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19. de 1998)
a) a de dois cargos de professor;

(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 19981

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
6)-a-443-eleis-sarges-ofivatilées-de-R44€146e

(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 19981

(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
Emenda Constitucional n°34, de 2001)
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XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de
economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;
(Redação dada pela Emenda
Constitucional n° 19, de 1998)

XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre
os demais setores administrativos, na forma da lei;

_
XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia
mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação; (Redação dada pela Emenda
Constitucional n° 19, de 1998)

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim
como a participação de qualquer delas em empresa privada;
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Regulamento)
XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento
do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de
forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio.
(Incluído pela
Emenda Constitucional n°42, de 19.12.2003)
§ 1° A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou
de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.

§ 2° A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos
da lei.

§ 3° A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente:
(Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao
(Incluído pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5°, X e
(Vide Lei n°12.527, de 2011)
XXXIII; (Incluído pela Emenda Constitucional n°19, de 1998)
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.
(Incluído pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)

§ 4° Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade
dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
§ 5° A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao
erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.
§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
§ 7° A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite
o acesso a informações privilegiadas. (Incluído pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
§ 8° A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada
mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho
(Incluído pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre:
I - o prazo de duração do contrato;

(Incluído pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes;
Emenda Constitucional n° 19, de 1998)

(Incluído pela

(Incluído pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)

III - a remuneração do pessoal.

§ 9° O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem
recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.
(Incluído pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998)

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a
remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivoseo es
(Incluído pela Emenda Constitucional n°20, de 1998)
cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
(Vide
Emenda Constitucional n° 20, de 1998)

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de
(Incluído pela Emenda Constitucional n° 47. de 2005)
caráter indenizatório previstas em lei.
§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito,
mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores.
(Incluído
pela Emenda Constitucional n° 47. de 2005)

Art. 38.

•:

-

:

-:

:

:

_

-

•

Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes
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LEI COMPLEMENTAR N° 101, DE 4 DE MAIO DE 2000.

Mensagem de veto

Estabelece normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei Complementar:
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1 2 Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.
§ 1 2 A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem
riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas
de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações
de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
§ 22 As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
§ 32 Nas referências:
I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão compreendidos:
a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o
Ministério Público;
b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes;
II - a Estados entende-se considerado o Distrito Federal;
III - a Tribunais de Contas estão incluídos: Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e,
quando houver, Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município.
Art. 22 Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Município;
II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou
indiretamente, a ente da Federação;
III - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador recursos financeiros
para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso,
aqueles provenientes de aumento de participação acionária;
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais,
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:
a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou legal, e
as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;
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referidas no mencionado inciso.
§ 32 O disposto neste artigo não se aplica:
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição,
na forma do seu § 1o;
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
CAPITULO IV
DA DESPESA PÚBLICA
Seção 1
Da Geração da Despesa
Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de
despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17.
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa
será acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a
lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1 2 Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que
esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas
e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o
exercício;
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com
as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas
disposições.
§ 22 A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.
§ 32 Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser
a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 42 As normas do caput constituem condição prévia para:
I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;
II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o §.3 --do art. 182 da Constituição.
-9

Subseção 1
Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida
provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um
período superior a dois exercícios.
§ 1 2 Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a
estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
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§ 22 Para efeito do atendimento do § 1 2, o ato será acompanhado de comprovação de que
criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referició rYld ql%ttcPa
tretra
devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento pgnalleFItt4de
receita ou pela redução permanente de despesa.
§ 32 Para efeito do § 22, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
§ 42 A comprovação referida no § 2 2, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de
cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano
plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.
§ 52 A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas
no § 22, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.
§ 62 O disposto no § 1 2 não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento
de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.
§ 72 Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.
Seção II
Das Despesas com Pessoal
Subseção I
Definições e Limites
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com pessoal: o somatório
dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos,
cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias,
tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e
pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como
encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.
§ 1 2 Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores
e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".
§ 22 A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos
onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência.
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em
cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente
líquida, a seguir discriminados:
I - União: 50% (cinqüenta por cento);
II - Estados: 60% (sessenta por cento);
III - Municípios: 60% (sessenta por cento).
§ 1 0 Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:
I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;
II - relativas a incentivos à demissão voluntária,:
III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6 2 do art. 57 da Constituição;
IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o
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Revogado(a) parcialmente
Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo, e dá outras
providências.
Projeto de Lei No 125/1979 (ver documento)
EXECUTIVO; Olavo Setúbal
Decreto no 16.318/1980 - Regulamenta o par. único do art. 92.; (ver documento)
Decreto no 16.532/1980 - Regulamenta o inciso I do art. 100.; (ver documento)
Decreto no 16.533/1980 - Regulamenta o §2 0 do art. 175.; (ver documento)
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Decreto no 17.244/1981 - Regulamenta o §2 0 do art. 175.; (ver documento)
Decreto no 17.470/1981 - Regulamenta o par. único do art. 195.; (ver documento)
Decreto no 17.498/1981 - Regulamenta os arts. 117 a 123.; (ver documento)
Decreto no 17.552/1981 - Regulamenta o inciso VI do art. 11.; (ver documento)
Decreto no 17.613/1981 - Regulamenta os arts. 85 a 88.; (ver documento)
Decreto no 17.616/1981 - Regulamenta o art. 125.; (ver documento)
Decreto no 17.619/1981 - Regulamenta o art. 46.; (ver documento)
Decreto no 17.813/1982 - Regulamenta o art. 13.; (ver documento)
Decreto no 17.959/1982 - Regulamenta os arts. 67 a 81.; (ver documento)
Decreto no 19.614/1984 - Regulamenta os arts. 82 e seguintes.; (ver documento)
Decreto no 22.535/1986 - Regulamenta o inciso III do art. 188.; (ver documento)
Decreto no 23.104/1986 - Regulamenta os arts. 160a 163.; (ver documento)
Decreto no 23.483/1987 - Regulamenta os arts. 39 a 41.; (ver documento)
Decreto no 24.146/1987 - Regulamenta o par. único do art. 92.; (ver documento)
Decreto no 25.260/1988 - Regulamenta o art. 98.; (ver documento)
Decreto no 25.300/1988 - Regulamenta o art. 46.; (ver documento)
Decreto no 27.666/1989 - Regulamenta o art. 45.; (ver documento)
Decreto no 28.767/1990 - Regulamenta o art. 128.; (ver documento)
Decreto no 32.125/1992 - Regulamenta o art. 46.; (ver documento)
Decreto no 32.960/1993 - Regulamenta o art. 45.; (ver documento)
Decreto no 33.739/1993 - Regulamenta o art. 41.; (ver documento)
Decreto no 33.801/1993 - Regulamenta o art. 41.; (ver documento)
Decreto no 33.886/1993 - Regulamenta os arts. 138 a 159.; (ver documento)
Decreto no 34.027/1994 - Regulamenta os incisos I e II do art. 188 e o art. 194.; (ver
documento)

Decreto no 35.912/1996
Decreto no 37.965/1999
Decreto no 39.198/2000
Decreto no 41.269/2001

- Regulamenta
- Regulamenta
- Regulamenta
- Regulamenta

os arts. 201 a 219.; (ver documento)
o art. 45.; (ver documento)
o art. 98.; (ver documento)
os incisos I, II, VI e VII do art. 138.; (ver

documento)

Decreto no 41.270/2001 Decreto no 41.433/2001 Decreto no 42.210/2002 Decreto no 42.756/2002 Decreto no 43.233/2003 Decreto no 44.629/2004 Decreto no 45.667/2004 -

Regulamenta
Regulamenta
Regulamenta
Regulamenta
Regulamenta
Regulamenta
Regulamenta

o art. 148.; (ver documento)
o art. 98.; (ver documento)
o art. 98.; (ver documento)
o art. 139.; (ver documento)
os arts. 201 a 219.; (ver documento)
o art. 98.; (ver documento)
os incisos I, II, VI e VII do art. 138 e o art. 148.;

(ver documento)

Decreto no 46.113/2005 - Regulamenta os incisos I, II, VI e VII do art. 138 e o art. 148.;
(ver documento)

Decreto no 46.518/2005 Decreto no 48.138/2007 Decreto no 48.743/2007 Decreto no 48.744/2007 Decreto no 49.425/2008 -

Regulamenta o art. 98.; (ver documento)
Regulamenta os arts. 96 e 97.; (ver documento)
Regulamenta o art. 46.; (ver documento)
Regulamenta o art. 128.; (ver documento)
Regulamenta o art. 98, revogando a regulamentação anterior.; (ver

documento)

Decreto no 50.687/2009 - Regulamenta os arts. 134 e 135.; (ver documento)
Decreto no 52.622/2011 - Regulamenta o §2 0 do art. 175, revogando a regulamentação
anterior.; (ver documento)
Decreto no 55.479/2014 - Regulamenta o art. 98 desta Lei, revogando a regulamentação
anterior. (ver documento)
PARA VERIFICAR SE HÁ ALTERAÇÕES PARA OS ATOS E DECRETOS DE REGULAMENTAÇÃO
DESTA NORMA, FAÇA NOVA PESQUISA PELO NÚMERO DE CADA ATO OU DECRETO DE
REGULAMENTAÇÃO.
Revogação: Lei no 9.167/1980 - Revoga o art. 237.; (ver documento)
Lei no 10.430/1988 - Revoga o inciso I do art. 65.; (ver documento)
Lei no 10.779/1989 - Revoga os arts. 105 a 111.; (ver documento)
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Lei no 10.827/1990 - Revoga o inciso III do art. 99.; (ver documento)
Lei no 10.916/1990 - Revoga os arts. 167, 171, 172 e 174.; (ver documento)
Lei no 13.748/2004 - Revoga os arts. 70 a 75 e 77.; (ver documento)
Lei no 15.135/2010 - Revoga o inciso I do art. 179. (ver documento)
Notas complem.: - Lei no 9.160/1980 - Institui o regime jurídico dos servidores admitidos em serviço de caráter
temporário e contratados para funções de natureza técnica especializada, nos termos do art.
106 da Constituição Federal.
- Lei no 13.383/2002 - Regulamenta a aposentadoria por invalidez, de que trata o inciso I do
art. 166 desta Lei.
- Lei no 13.678/2003 - Dispõe sobre a concessão de gratificação pela execução de trabalho
técnico de utilidade para o serviço público, nos termos do inciso II do art. 100 desta Lei, aos
Comissários de Comissões Processantes Disciplinares do PROCED.
- Decreto no 47.244/2006 - Estabelece o procedimento administrativo para anulação de posse
em cargo público pelo não-atendimento dos requisitos previstos no art. 11 desta Lei.
Alterações: Lei 10.181/1986 - Acrescenta par. único ao art. 196 e altera o art. 197.; (ver documento)
Lei 10.798/1989 - Acrescenta par. ao art. 194.; (ver documento)
Lei 10.806/1989 - Altera os arts. 12, 14, 179, 187, 198 e 200.; (ver documento)
Lei 10.824/1990 - Altera o art. 58.; (ver documento)
Lei 10.916/1990 - Altera os arts. 166 e 173.; (ver documento)
Lei 13.519/2003 - Altera os árts. 186, 189, 199, 200, 201, 209, 216 e 217.; (ver documento)
Lei 13.686/2003 - Acrescenta inciso VII ao "caput" do art. 19 e altera o "caput" dos arts. 23 e
44.; (ver documento)
Lei 13.708/2004 - Altera o inciso III do art. 58.; (ver documento)
Lei 13.748/2004 - Altera os arts. 68 e 79.; (ver documento)
Lei 13.830/2004 - Altera os arts. 117, 118 e 120 desta Lei.; (ver documento)
Lei 14.872/2008 - Altera o art. 148. (ver documento)
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LEI N.o 8989, DE 29 DE OUTUBRO DE 1979

Lívia Saiornfir: Nogueira
F7F li :;"%él

Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários
Públicos do Município de São Paulo, e dá
providências correlatas.

Reynaldo Emygdio de Barros, Prefeito do Município de São Paulo,
usando das atribuições que lhe são conferidas-por lei.

Faço saber que a Câmara Municipal, em sessão de 18 de outubro de 1979,
decretou e eu promulgo a seguinte lei:

TÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1.0 —Esta lei institui o regime jurídico dos funcionários da Prefeitura
do Município de São Paulo.
Art. 2.o — Para os efeitos deste Estatuto, funcionário público é a pessoa
legalmente investida em cargo público.
Art. 3.o — Cargo público é aquele criado por lei, em número certo, com
denominação própria, remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a funcionário
público.
Art. 4.0 — Classe é o agrupamento de cargos da mesma denominação e
idêntica referência de vencimento.
Art. 5.0 — Carreira é o conjunto de classes da mesma natureza de
trabalho, escalonadas segundo a responsabilidade e complexidade das atribuições.
Art. 6.o — Os cargos públicos são isolados ou de carreira.
Art. 7.o — Os cargos públicos são integrados em:
I — Quadro Geral;
II — Quadros Especiais, cujos cargos são agrupados por similitude das
atividades neles compreendidas.
Art. 8.o — As atribuições dos cargos serão definidas em lei ou em decreto.
Parágrafo único — É vedado atribuir ao funcionário encargos ou serviços
diversos dos inerentes a seu cargo, ressalvadas a hipótese a que se refere o
artigo 39, as funções de direção e chefia, bem como as designações especiais.
Art. 9.o — Aos cargos públicos corresponderão referências numéricas ou
símbolos de identificação, seguidas de letras em ordem alfabética, indicadoras
de graus.
§ 1.0 — Referência é o número ou o conjunto de sigla e número indicativo
da posição do cargo na escala básica dos vencimentos.
§ 2.o — Grau é a letra indicativa do valor progressivo da referência.
§ 3.0 — O conjunto de referência e grau constitui o padrão de vencimentos.

TÍTULO II
Do Provimento, do Exercício e da Vacância de Cargos
CAPÍTULO I
Do Provimento
SEÇÃO I
Disposições Preliminares

Art. 10 — Os cargos públicos serão providos por:
I — Nomeação;
II — Transposição;

III — Acesso;

IV — Transferência;
V — Reintegração;

VI — Readmissão
VII — Reversão;

VIII — Aproveitamento.

V — auxilio-doença;
VI — gratificações;
VII — adicional por tempo de serviço;
VIII — sexta-parte;
IX — outras vantagens ou concessões pecuniárias previstas em leis especiais ou neste Estatuto.
Parágrafo único — O funcionário que receber dos cofres públicos vantagem indevida será responsabilizado, se tive r agido de má fé. Em qualquer caso,
responderá pela reposição da quantia que houver recebido, solidariamente
com quem tiver autorizado o pagamento.
Art. 90 — É proibido ceder ou gravar vencimento ou quaisquer vantagens
decorrentes do exercício do cargo ou função pública.
CAPÍTULO II
Do

Vencimento, do Horário e do Ponto

Art. 91 — Vencimento é a retribuição mensal paga ao funcionário pelo
efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão e vantagens incorporadas para todos os efeitos legais.

Art. 92 — O funcionário perderá:
I —o vencimento do dia, quando não comparecer ao serviço, quando o
fizer após a hora seguinte à mareada para o início dos trabalhos ou se retirar
antes da última hora;
II — 1/3 (um terço) do vencimento do dia, quando comparecera° serviço
dentro da hora seguinte à mareada para o início dos trabalhos, ou quando se
retirar dentro da última hora;

III — o vencimento correspondente aos domingos, feriados e dias de
ponto facultativo intercalados, no caso de faltas sucessivas, justificadas ou
injustificadas.
Parágrafo único — As faltas ao serviço, até o máximo de 10 (dez) por ano,
não excedendo a 2 (duas) por mês, poderão ser abonadas por moléstia ou por
outro motivo justificado a critério da autoridade competente, no primeiro dia
em que o funcionário comparecer ao serviço.
Art. 93 — O funcionário não sofrerá quaisquer descontos do vencimento
nos casos previstos no artigo 64.
Art. 94 — Nos casos de necessidade, devidamente comprovada, o período de trabalho poderá ser antecipado ou prorrogado.
Art. 95— A frequência do funcionário será apurada:
I — pelo ponto;
II — pela forma determinada em regulamento, quanto aos funcionários
não sujeitos ao ponto.

§ 1.0 Ponto é o registro que assinala o comparecimento do funcionário
ao serviço e pelo qual se verifica, diariamente, a sua entrada e saída.
§ 2.o — Salvo nos casos expressamente previstos neste Estatuto, é vedado dispensar o funcionário do registro do ponto e abonar faltas ao serviço.
§ 3.0 — A infração do disposto no parágrafo anterior determinará a
responsabihdade da autoridade que tiver expedido a ordem, sem prejuízo da
ação disciplinar que for cabível.
Art. 96— As reposições devidas à Fazenda Municipal poderão ser feitas
em parcelas mensais não excedentes à décima parte do vencimento líquido do
funcionário.
Parágrafo único — Não caberá reposição parcelada quando o funcionário
solicitar exoneração, quando for demitido, ou quando abandonar o cargo.
Art. 97— Dos vencimentos ou dos proventos somente poderão ser feitos
os descontos previstos em lei, ou os que forem expressamente autorizados
pelo funcionário por danos causados à Administração Municipal.
Art. 98 — As consignações em folha, para efeito de desconto de vencimentos, serão disciplinadas em decreto.
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Base de dados : legis
Pesquisa : 9160
Total de referências : 1
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Título: LEI No 9.160 03/12/1980 (ver documento)
Revogado(a) parcialmente
Ementa: Institui o regime juridico dos servidores admitidos em serviço de carater temporario e
contratados para funçoes de natureza tecnica especializada, nos termos do artigo 106 da
Constituiçao Federal.
Projeto: Projeto de Lei No 224/1980 (ver documento)
Autor(es): EXECUTIVO; Reinaldo de Barros
Regulamentação: Decreto no 22.753/1986 - Regulamenta disposiçoes desta Lei.; (ver documento)
Decreto no 25.053/1987 - Regulamenta o par. unico do art. 5 0 desta Lei.; (ver documento)
Decreto no 35.912/1996 - Regulamenta os procedimentos administrativos disciplinares desta
Lei.; (ver documento)
Decreto no 52.622/2011 - Regulamenta o §20 do art. 18 desta Lei. (ver documento)
PARA VERIFICAR SE HÁ ALTERAÇÕES PARA OS ATOS E DECRETOS DE REGULAMENTAÇÃO
DESTA NORMA, FAÇA NOVA PESQUISA PELO NÚMERO DE CADA ATO OU DECRETO DE
REGULAMENTAÇÃO.
Revogação: Lei no 10.779/1989 - Revoga o inciso III do art. 18, o inciso II do art. 19, o art. 24 e o inciso
II do art. 25 desta Lei.; (ver documento)
Lei no 13.757/2004 - Revoga o par. unico do art. 5 0 e o inciso V do art. 23 desta Lei. (ver
documento)
Notas complem.: - Lei no 10.430/1988 - Art. 34 - Os salarios dos servidores admitidos nos termos desta Lei,
ficam fixados no grau A da classe inicil da carreira ou cargo.
- Lei no 10.430/1988 - Art. 35 - Os salarios dos servidores contratados nos termos desta Lei,
serao reajustados de acordo com a natureza das atribuiçoes exercidas, mediante proposta de
cada Secretaria.
- Decreto no 34.027/1994 Dispoe sobre normas a observar nos casos de abandono de cargo
e faltas interpoladas ao serviço, cujas disposiçoes aplicam-se, no que couber, aos servidores
regidos por esta Lei.
- Decreto no 37.698/1998 (Anexo) - Requerimento para a concessao de licença medica, nos
termos da alinea "a" do inciso VIII do art. 19 desta Lei, caso decorram faltas por problemas
de saude do servidor.
- Decreto no 40.221/2000 - Dispoe sobre a fixaçao dos valores correspondentes aos graus das
referencias "DAI" e "DAS" dos servidores admitidos estaveis.
- Lei no 13.652/2003 - Cria o Quadro de Pessoal do Nivel Basico; dispoe sobre a opçao no
novo Quadro dos Servidores Admitidos ou Contratados, nos termos desta Lei; altera
denominaçoes dos cargos de nivel basico para Agente de Apoio.
- Lei no 13.748/2004 - Institui o novo plano de carreiras dos servidores integrantes do Quadro
de Pessoal de Nivel Medio, disciplina a avaliaçao de desempenho dos servidores municipais e
introduz outras alteraçoes na legislaçao de pessoal.
- Lei no 13.748/2004 - Art. 70 - As funçoes exercidas por servidores admitidos ou contratados
nos termos desta Lei, permanecem destinadas a extinçao na vacancia.
Alterações: Lei 10.512/1988 - Altera o art. 14 desta Lei. (ver documento)
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LEI N.o 9160, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1980
Institui o regime jurídico dos servidores
admitidos em serviço de caráter temporário e contratados para funções de natureza técnica especializada, nos termos do
artigo 106 da Constituição Federal.
Reynaldo Emygdio de Barros, Prefeito do Município de São Paulo usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei.
Faço saber que a Câmara Municipal em sessão de 11 de novembro de
1980, decretou e eu promulgo a seguinte lei:
CAPÍTULO I
DA ADMISSÃO E DA CONTRATAÇÃO
Art. 1.0 — Além dos funcionários públicos poderá haver na administração
municipal servidores admitidos em serviços de caráter temporário e contratados para funções de natureza técnica especializada.
Art. 2.o — Consideram-se serviços de caráter temporário:
I — O exercício de funções públicas, até a criação e provimento dos
cargos respectivos;
II — O trabalho desenvolvido na execução de obras e serviços determinados, até seu término.
Art. 3.o — É vedada a admissão prevista no artigo 1.o:
I — Para funções correspondentes a cargos de direção, chefia ou encarregatura;
II — Para funções que não correspondam à classe inicial, quando se tratar
de carreira;
III — Quando existir cargo vago e candidatos aprovados em concurso
com prazo de avalidade não extinto.
Art. 4.0 — Terão preferência para ser admitidos, nos termos desta lei, os
candidatos habilitados em concursos públicos municipais com prazo em vigor,
sem prejuízo do direito à nomeação e obedecida, em qualquer caso, a ordem
de classificação.
Art. 5.0 — Trienalmente, o Executivo procederá o levantamento dos
servidores admitidos nos termos da presente lei, criando os cargos e providenciando a realização de concursos públicos para seu provimento.
Parágrafo único — Os servidores admitidos serão inscritos de oficio nos
concursos que se destinem ao provimento dos cargos correspondentes às
funções que exerçam; a não aprovação acarretará obrigatoriamente sua dispensa, a opearar-se dentro de 180 dias contados da data da homologação do
concurso.
Art. 6.o — A contratação para o exercício de funções técnicas especializadas ocorrerá no caso em que se exija particular domínio de ramo determinado de conhecimento ou arte, podendo fazer-se:
I — A prazo certo e determinado, não superior a dois anos, renovávél por
uma única vez;
II — Para trabalhos desenvolvidos na execução de serviços certos e
determinados, até seu término.
Parágrafo único — É vedada a contratação para o cumprimento de tarefas
que correspondam a funções normais pertinentes a cargos existentes nos
quadros do funcionalismo público.
Art. 7.0 — As admissões e contratações serão sempre precedidas de
processo, iniciado por proposta devidamente justificada, e serão feitas com
autorização do Prefeito, ouvida a Secretaria Municipal da Administração.
Art. 8.0 — Constarão obrigatoriamente das propostas de admissão a
função a ser desempenhada, o salário, a dotação orçamentária própria e a
demonstração da existência de recursos.
Art. 9.o — A proposta de contratação será instruída com os seguintes
deocumentos:
1—Justificação da necessidade da contratação, contendo pormenorizada
descrição das atividades a serem desempenhadas;
11 — Indicação do salário;
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III — Indicação da dotação orçamentária própria e demonstração da
existência de recursos;
1V — Minuta de contrato;
V — Prova de estar em dia com as obrigações relativas ao serviço militar,
e no gozo dos direitos políticos, se brasileiro o candidato;

VI — Prova de situação regular no País, que possibilite a contratação, se
estrangeiro o candidato;
VII — Declaração de bons antecedentes, firmada pelo candidato ou seu
procurador;
VIII — Títulos científicos ou profissionais que comprovem a habilitação
para o desempenho da função e recomendem a contratação;
IX — Comprovação de, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência no
ramo.
CAPÍTULO II
DO EXERCÍCIO
Art. 10 — O servidor admitido deve assumir o exercício no prazo de 15
(quinze) dias.
Parágrafo único —Se o exercício não se iniciar dentro do prazo estabelecido neste artigo será a admissão declarada sem efeito.
Art. 11 — Para assumir o exercício o servidor admitido deverá comprovar os seguintes requisitos:
I — Ser brasileiro;
II — Ter completado dezoito anos de idade;
III — Estar no gozo dos direitos políticos;
IV — Estar quite com as obrigações militares;
V — Ter boa conduta;
VI— Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência
física incompatível com o exercício das funções;
VII — Possuir habilitação profissional para o exercício das funções,
quando for o caso;
VIII — Atender às condições especiais, prescritas em lei ou decreto, para
determinadas funções.
§ 1.0 — A contagem do prazo a que se refere o artigo 10 poderá ser
suspensa pelo tempo necessário, a partir da data em que o admitido apresentar
guia ao órgão médico encarregado da inspeção, até a data da expedição do
laudo de sanidade e capacidade física e mental.
§ 2.o — A suspensão de prazo prevista no parágrafo anterior poderá, a
juízo da Administração, não ser considerada se o admitido deixar de
submeter-se aos exames nas épocas determinadas.
Art. 12 — O servidor contratado assumirá o exercício dentro do prazo
convencionado, apresentando na oportunidade a comprovação de suas condições físicas e mentais aptas ao cumprimento das funções, consubstanciada
em laudo de sanidade e capacidade emitido pelo órgão referido no artigo
anterior.
Art. 13 — A apuração do tempo de serviço do servidor admitido ou
contratado obedecerá, no que couber, ao disposto nos artigos 63 e 64 da Lei n.o
8989, de 29 de outubro de 1979.
Art. 14 — Para os efeitos de aposentadoria compulsória ou voluntária,
será computado integralmente o tempo de serviço público prestado à União,
aos Estados e a outros Municípios e Autarquias em geral, bem como o tempo
em que o servidor esteve afastado em licença para tratamento da própria
saúde.
Art. 15— Aplicam-se aos servidores regidos por esta lei as disposições
vigentes para os funcionários públicos do Município de São Paulo relativas a
horário, ponto e regimes de trabalho, salvo cláusula contratual específica, na
hipótese de função técnica especializada.

CAPÍTULO III
DOS DIREITOS E VANTAGENS EM GERAL
Art. 16 — O salário do servidor admitido não poderá ultrapassar os
limites fixados por lei para o vencimento do grau A da referência do cargo a que
corresponder; o do servidor contratado será livremente convencionado entre
as partes, observado sempre o limite máximo de duas vezes e meia o valor da
mais elevada referência de vencimentos do funcionalismo municipal.
Art. 17 — O servidor perderá;
I — O salário do dia, quando não comparecer ao serviço, quando o fizer
após a hora seguinte à mareada para o início dos trabalhos, ou se retirar antes
da última hora;
o

II — 1/3 (um terço) do salário do dia, quando comparecer ao serviço
dentro da hora seguinte à marcaria para o início dos trabalhos, ou quando se
retirar dentro da última hora;
III — O salário correspondente aos domingos, feriados e dias de ponto
facultativo intercalados, no caso de faltas sucessivas justificadas ou injustificadas.
Parágrafo único — As faltas ao áerv iço até o máximo de 10 (dez) Dor ano,
não excedendo a 2 (duas) por mês, poderão ser abonadas por moléstia ou por
outro motivo justificado a critério da autoridade competente, no primeiro dia
em que o servidor comparecer ao serviço.
Art. 18 — Ao servidor admitido nos termos da presente lei assistem os
seguintes direitos e vantagens dos funcionários públicos do Município de São
Paulo, previstos nos artigos 96 e seu parágrafo único e 97; 99 a 106; 112 a
114; 115 e 116; 117 a 123; 125 e seu parágrafo único; 126; 128e 129; 130 e
131; 132 a 135 e 137; 139 a 142; 143 a 145; 146 e 147; 148; 150 a 152; 157 a
139; 166 a 168 e 170 a 174; 176 e 177 da Lei n.o 8989, de 29 de outubro de 1979,
conforme abaixo discriminados:
I — Reposições parceladas;
II — Gratificações por:
a) prestação de serviço extraordinário;
b) prestação de serviço noturno;
c) prestação de serviço especial, com risco de vida ou saúde;
d) outros casos previstos em lei;
e) exercício em Gabinete do Prefeito, de Secretário Municipal e de outras
autoridades, até o nível de Diretor de Departamento;
f) elaboração ou execução de trabalho técnico ou científico de utilidade
para o serviço público;
g) participação em Conselhos, Comissões ou Grupos de Trabalho especiais, quando sem prejuízo das atribuições normais;
III — Gratificação de Natal;
IV — Qüinqüênios;
V — Sexta-parte;
VI — Salário-família e salário-esposa;
VII — Auxilio funeral;
VIII — Auxilio doença;
IX — Diárias e ajuda de custo;
X — Gratificação de caixa;
XI — Férias anuais;
XII — Licença, a ser concedida:
a) para tratamento de saúde;
b) por motivo de doença em pessoa da família;
c) à gestante;
d) para cumprir serviços obrigatórios por lei;
e) compulsória;
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XIII — Aposentadoria, por invalidez, compulsória e voluntária;
XIV — Direito de petição.
§ 1.0 — Por necessidade de serviço ou qualquer outro motivo justo,
devidamente comprovado, poderá o servidor admitido converter em tempo
'de serviço, para todos os efeitos legais, as férias não gozadas, que serão
contadas em dobro. '
§ 2.o — Ao servidor admitido estudante de curso superior será permitido
entrar em serviço até uma hora mais tarde, ou retirar-se uma hora mais cedo da
mareada para início ou fim do expediente normal, bem como ausentar-se do
serviço nos dias em que se realizarem provas, sem qualquer desconto no
salário e demais vantagens.
3.o — Assistem ao servidor admitido os benefícios decorrentes de
acidente do trabalho ou doença profissional, nos termos dos artigos 160 a 163
da Lei n.o 8989, de 29 de outubro de 1979.
§ 4.0 — Os servidores admitidos nos termos da presente lei terão direito à
assistência médica prestada pela Municipalidade aos funcionários públicos e
previdenciária nos termos da legislação própria.
§ 5.o — Aplicam-se aos servidores admitidos as normas de afastamento
previstas nos artigos 46 a 48 da Lei n.o 8989, de 29 de outubro de 1979, e a
licença prevista no artigo 149 da mesma lei.
Art. 19— Aos servidores contratados nos termos da presente lei assistem os seguintes direitos e vantagens dos funcionários públicos do Município
de São Paulo:
I — Reposições parceladas;
II — Gratificação de Natal;
III —Salário-família e salário-esposa;
IV — Auxílio funeral;
V — Auxílio doença;
VI — Diárias e ajuda de custo:
VII — Férias anuais;
VIII — Licença, a ser concedida:
a) para tratamento de saúde;
b) por motivo de doença em pessoa da família;
c) à gestante;
d) para cumprir serviços obrigatórios por lei;
e) compulsória;
IX — Direito de petição.
§ 1.0 — Assiste também ao servidor contratado, nos termos do artigo
anterior, o direito à aposentadoria por invalidez.
§ 2.0 — Aplicam-se ao servidor contratado as disposições contidas nos
parágrafos 3.0 e 4.o do artigo anterior.
CAPITULO IV
DOS DEVERES, PROIBIÇÕES E RESPONSABILIDADE
Art. 20 — Os servidores admitidos ou contratados nos termos da presente lei estão sujeitos aos mesmos deveres, às mesmas proibições e ao mesmo
regime de responsabilidade, bem como às penas de repreensão e suspensão,
vigentes para o funcionário público municipal.

Art. 21 — Estendem-se aos servidores admitidos ou contratados as
proibições de acumulação de cargos e funções previstas nos artigos 58 a 61 da
Lei n.o 8989, de 29 de outubro de 1979.

Art. 22— É vedado o afastamento do servidor para exercício em órgãos
ou entidades diversas para os quais foi admitido ou contratado, salvo autorização expressa do Prefeito, em casos excepcionais.

CAPÍTULO V
DA DISPENSA E DAS RESCISÕES CONTRATUAIS
Art. 23 — Ocorrerá a dispensa do servidor admitido:
I — A pedido;
II — Pela conveniência da administração, a juízo da autoridade que
procedeu à admissão;
III — Quando o desempenho do servidor não corresponder às necessidades do serviço;

IV—

Quando o servidor incorrer em responsabilidade disciplinar;

V — Quando não aprovado em concurso, nos termos do artigo 5.0,
parágrafo único.

e

§ 1.0 — A dispensa, no caso do inciso II deste artigo, somente poderá
efetuar-se após notificação ao servidor, com 30 (trinta) dias de antecedência e
mediante a redução da jornada de trabalho, nesse período, na proporção de
50% (cinqüenta por cento), sem qualquer desconto no salário e demais vantagens.
§ 2.o — A dispensa, nos casos dos incisos 111 e IV deste artigo, dependerá

de procedimento sumário, no qual após a instrução, dar-se-á vista dos autos ao
servidor para apresentação de defesa, em 5 (cinco) dias.
Art. 24— Na hipótese do inciso Ido artigo anterior, o servidor terá direito
à Gratificação de Natal, na proporção de 1/2 (um doze avos) por mês de
trabalho.

Art. 25— Na hipótese do inciso II do artigo 23, o servidor terá direito a:
I — Receber em pecúnia as férias não gozadas, ou averbá-las em dobro;
II — Gratificação de Natal, na proporção de 1/12 (um doze avos) por mês
de trabalho;
III — Um mês de salário e demais vantagens por ano de serviços prestados a partir da vigência da presente lei.

Art. 26 — Nos casos em que ocorrer o recebimento da importância prevista no artigo 25, inciso III, o servidor não poderá ser novamente admitido
pelo prazo de um ano.
Art. 27— As disposições deste Capítulo aplicam-se aos casos de rescisão
contratual.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 28 — O tempo de serviço como admitido ou contratado será considerado como tempo de serviço municipal, para os efeitos previstos em lei.

Art. 29— No prazo de 60 (sessenta) dias, será expedido decreto estabelecendo o número máximo de contratos admissíveis na administração municipal.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 30 — Os atuais servidores contratados para funções correspondentes
às dos cargos públicos passam a ser considerados admitidos e ficam enquadrados no inciso I do artigo 2.0 desta lei, com salários equivalentes ao vencimento
do Grau A da classe correspondente.
• Art. 31 — Os atuais servidores contratados para funções não correspondentes às dos cargos públicos, bem como para as funções enumeradas no
inciso I do artigo 3.o desta lei, terão seu enquadramento revisto e procedido
pela Secretaria Municipal da Administração.

Art. 32 — As despesas com a execução desta lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias suplementadas. se necessário.
Art. 33 — A presente lei entrará em vigor em 1 de janeiro de 1981,
revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de São Paulo, a 1 de dezembro de 1980, 427.0
da fundação de São Paulo. — O Prefeito, Reynaldo Emygdio de Barros — O

Secretário dos Negócios Jurídicos, Manoel Figueiredo Ferraz — O Secretário
das Finanças, Pedro Cipollari — O Secretário Municipal da Administração,
João Lopes Guimarães — O Secretário dos Negócios Extraordinários, Tufi
Jubran.
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 3 de dezembro de
1980. — O Secretário do Governo Municipal, Orlando Carneiro de Ribeiro
Arnaud.
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Título: LEI No 10.726 08/05/1989 (ver documento)
Sem revogação expressa
Ementa: Dispoe sobre a concessao de licença-paternidade aos servidores municipais, e da outras
providencias.
Projeto: Projeto de Lei No 50/1989 (ver documento)
Autor(es): EXECUTIVO; Luiza Erundina de Sousa
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DE 1989
LEI N9 10.726 , DE 8
DE - Maio
Dispõe sobre a concessão de licença-pater
nidade aos servidores municipais, e da
outras providências.
LUTZA ERUNDINA DE SOUSA, Prefeita do Município de São Pau
lo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 26 de
abril de. 1989, decretou e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 19 - Serã concedida licença-paterni
dade ao servidor municipal, pelo prazo de 6 (seis) dias.
Art. 29 - A licença-paternidade tora início no dia do nascimento do filho do servidor, ou no' dia
seguinte, se este ocorrer após o término do. expediente.
Art. 39 - O período de licença-paternida
de serã considerado de efetivo exercício para todos os
efeitos legais.
Art. 44 - O servidor, ao reassumir, dever a. apresentar ao órgão do pessoal certidão comproba
tória
do nascimento de seu filho.
. , Parágrafo único - O não cumprimento
do
disposto neste artigo acarretara a transformação do peno
do de licença em faltas injustificadas, com o consequente
desconto ou devolução dos vencimentos correspondentes ao
período.
Art. 59 - As despesas com a execução desta lei correrii0 por conta das dotações orçamentArlas próprias, suplementadas se necessArio.
Art. 69 - Esta lei entrarã em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, aos 8 de Maio
de 191119,.4369 da fundação de São Paulo.
LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, PREFEITA
HELIO PEREIRA BICUDO, SecretArio,dos Negócios Jurídicos
AMIR ANTONIO KHAIR, Secretãrio das Finanças
FERMINO FECHIO FILHO, SecretArio-Municipal da Administra
ção
LUIZ EDUARDO RODRIGUES GREENHAIGH, secretário dos Negócios Extraordinários
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 8 de
Maio
de 1989.
JOS2 EDUARDO MARTINS CARDOZO, &scretáriodoGovernoMuniiipal
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Titulo:
Ementa:
Projeto:
Autor(es):
Regulamentação:

Revogação:
Notas complem.:

Alterações:

LEI No 10.224 15/12/1986 (ver documento)
Sem revogação expressa
Dispoe sobre a criaçao da carreira de Agente Vistor, e da outras providencias.
Projeto de Lei No 271/1986 (ver documento)
EXECUTIVO; Janio da Silva Quadros
Decreto n 0 23.402/1987 - Estabelece normas para execuçao desta Lei.; (ver documento)
Decreto n 0 51.221/2010 - Regulamenta os arts. 8° a 10 desta Lei, na redação dada pela Lei
n0 14.715/2008. (ver documento)
PARA VERIFICAR SE HÁ ALTERAÇÕES PARA OS ATOS E DECRETOS DE REGULAMENTAÇÃO
DESTA NORMA, FAÇA NOVA PESQUISA PELO NÚMERO DE CADA ATO OU DECRETO DE
REGULAMENTAÇÃO.
Revoga a Lei n 0 9.382/1981. (ver documento)
- Decreto n° 25.217/1987 - Dispoe sobre a integraçao de cargos da carreira de Agente Vistor,
nos termos do art. 40 desta Lei.
- Lei n 0 10.430/1988 - Art. 23 - A gratificaçao de que tratam os arts. 8 0 e 9° desta Lei, passa
a ser calculada sobre o padrao NM-2 A.
Lei 11.270/1992 - Altera os arts. 8° a 10 desta Lei.; (ver documento)
Lei 12.477/1997 - Art. 81 - Altera o art. 9° desta Lei.; (ver documento)
Lei 12.568/1998 - Art. 109 - Complementa o art. 9° desta Lei.; (ver documento)
Lei 13.294/2002 - Inclui paragrafos ao art. 12 desta Lei.; (ver documento)
Lei 13.652/2003 - Art. 131 - Altera o "caput" do art. 9° desta Lei.; (ver documento)
Lei 13.652/2003 - Art. 150 - Estende a Gratificaçao de Produtividade Fiscal de que trata o art.
9 desta Lei aos servidores admitidos ou contratados nos termos das Leis nos 9.160/1980 e
10.793/1989 para as funçoes de Agente Vistor.; (ver documento)
Lei 14.715/2008 - Altera os arts. 8°, 9° e 10 desta Lei. (ver documento)
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LEI N9

10.224

, DE 15 DE Dezembro DE 1.981
Dispõe sobre a criação da carreira de
Agente Vistor, e dá outras providências.

JÂNIO DA SILVA QUADROS, Prefeito do município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei. ,

Faz saber que-a Câmara Municipal, Ihm
- de 19 de dezembro de 1.986, decretou e eu promulgo a seguinte lei;
Art. 19 - Pica criada, na Prefeitura do
Município de São Paulo, a carreira de Agente Vistor, com
a finalidade de exercer as atividades relacionadas no ar
tigo 12 da presente lei.
Art. 29 - A carreira a que se refere o ar
tigo anterior fica constituída de duas cla ses, identifi
cadas pelos algarismos romanos I e II, com fiominação, fã
feraricias, lotação e forma de provimento co stantes dofmexo Onico, integrante desta lei',
Art. 39 - A constituição da carreira
a
que se refere o artigo. 19 será feita mediante a integração dos cargos existentes es criação de novos, na, forma
do Anexo entoo.
Art. 49 - A integração dos cargos na cias
se superior da carreira criada por esta lei ser& feitapof
-antiguidade dos respectivos titulares no cargo, respeita
dos os limites estabelecidos no Anexo Onico.
§ 19 - Para os efeitos deste artigo, considera-se como tempo no cargo c,..tempo da exercfcio no cargo de Agente Vistor, acrescido do tempo de serviço presta
do à Prefeitura do Município de São Paulo, na qualidade
de designado para o exercício das Funções Gratificadas de
Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico a. Encarregado de Se
tor.
§ 29 - Em caso de empate na classificação,
utilizar-se-é, para desempate, o critério de maior tempo
de serviço público municipal.
Art. 59 - Ficam transformados em cargos
de Agente Vistor, Referência 19, PP -II/, os cargos doe
funcionários designados para as atuais Funções Gratifica
das de Agente Vistor, desde que preencham os seguinte:ir:à
quisitost
- Sejam titulares de cargos efetivos;
II Não tenham sofrido pena disciplinar
de suspensão;
III - Sejam portadores dos certificados de
habilitação, conforme a seleção pública de 1981.
§ 19 - A transformação prevista neste artigo seri efetivada mediante opção, formulada pelo funcio
nário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, contados da
data desta lei.
§ 29 - Os ocupantes dos cargos ora transformados conservarão, no novo cargo, o mesmo grau que pos
sujam na referência do cargo anterior.
§ 39 - Formalizada a tran o ção, ficarão extintas as funções gratificadas ocupai pelos servi
dores cujos cargos tenham sido transformadd nos termo;
deste artigo.
Art. 69 - Ficam extintas, também, as fun
pela
ções gratificadas de Agente Vistor não alcançadas
transformação operada nos termos do artigo anterior.
Art. 79 - As disposições da presente lei
estendem-se aos aposentados no cargo de Agente Vistor,
calculados os acue proventos com base na Referência 19,
classe inicial da carreira.
Art. 89 - Os Agentes Vistores farão jus a
gratificação de produtividade, desde-que estejam no efeti
vO exercício de atribuições especificas de fiscalização,
na referida carreira, segundo ctitérios a serem previstos
em regulamento, levando em conta a atuação pessoal do fun
cionirio.
Parégrafo único - Para os fins do dispos
to neste artigo, consideram-se como de efetivo exercício
os afastamentos decorrentes de;
I - Férias, casamento e luto:
'II - Convocação para serviço militar e ou
troe obrigatórios por lei;
III - Moléstia comprovada,
até 2 (dois)
. dias por mês e até o méximo de 10 (dez) dias por ano;
IV - Licença:
a) por acidente em serviço ou doença pro
fissional;
b) para tratamento da prõpria saúde, pelo
prazo concedido pela autoridade médica na forma da lei,ou
até a data do inicio da aposentadoria por invalidez ou da
morte;
c) concedida à funcionéria gestante;
d) por missão da estudo, quando autorizado
pelo Prefeito, no territúrio nacional ou no estrangeiro;
e) a titulo de licença prêmio.
Art. 99 - Para os efeitos do dispoeto no
artigo anterior, a apuração da produtividade far-se-i men
saimento, mediante a atribuição de pontos equivalentes,
cada um, a 0,0301 (trinta milésimos cor cento) do valor
do vencimento correspondente ao padrao 19-A, não sendo re
munerados os pontos excedentes a 3.000 (tê. mil ).
§ 19 - A gratificação de 3utividad. se
ré apurada ao final'de cada mãe e paga no ê subeequeí
te. segundo os critérios de atribuiçam de pin tos a sere;
fixados em regulamento..
§ 29.- Durante o afastamento e licença ra
feridos no parégrafo único do artigo 89, a gratificaçao
de produtividade será* calculada pala média doa pontos per
aí
cabidos, a esse titulo, nos 3 (très)'meses anteriores
da ocorrência do fato.
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Art. 10 - A gratificação de produtividade
percebida por ocupantes dos cargos de que trata a presen
te lei incorporar-se-a aos proventos da inatividade, apôs
5 (cinco) anos de percepção, pela média dos pontos obtidos
nos Ultimas 5 (cinco) anos que antecederem a aposentado
ria.
§ 19 - O prazo estabelecido neste artigo
será reduzido ã metade nos casai de aposentadoria compulsória ou por invalidez.
§ 29 - A incorporaçãoÁde que trata este
,artigo não implicara em proventos maiores que a remunera
ção percebida na atividade.
Art. 11 - Os funcionarias ocupantes
de
•cargos de Agente Vistor em exercIcio na Secretaria Geral
das Subprefeituras ficarão subordinados ao Administrator
Regional da 'área; os em exercício nas demais Secretarias
ficarão subordinados ã autoridade determinada pelo respec
tivo Secretario.
Art. 12 - Compete ao Agente Vistor,
no
seu setor e atendidas as disposições legais pertinentes,
a atividade de fiscalização de normas municipais relacio
nadas com:
I - Código de Edificações;
II - Zoneamento;
III - Abastecimento;
IV - Posturas Municipais.
Art. 13 - Os titulares de cargos de Agente Vistor ficam incluídos na jornada de trabalho 11-40, a
que se refere a Lei n9 8.807, de 26 de outubro de 1978.
Paragrafo único - Os titulares dos cargos
referidos neste artigo ficam sujeitos ã prestação de servi
ços-, suando convocados, em quaisquer horas e dias, inclut
dos sabados, domingos, feriados e pontos facultativos.
Art. 14 - O Executivo regulamentara a pre
sente lei no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua
publicação.
Art. .15 - As ciespesas decorrentes da exe
cução desta lei correrão por conta das dotações orçamena
rias próprias, suplementadas se necessario.
Art. 16 - Revogadas as disposições em con
traria e, em especial, a Lei n9 9.382, de 14 de dezembr5
de 1981, esta lei entrara em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19 de janeiro de
1987.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 15 de Dezembro
de 1.986, 4339 da fundação de São Paulo.
JANIO DA SILVA QUADROS, PREFEITO •
CLAUDIO SALVADOR LEMBO, Secretario dos Negócios Jurídicos
CARLOS ALBERTO MANHAES BARRETO, Secretario das Finanças
GERALDINO DOS SANTOS, Secretario Municipal da Administração
WELSON GONÇALVES BARBOSA, Secretario Geral das Subprefeituras
ALEX FREUA NETTO, Secretario dos Negócios Extraordinarios
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 15 de
Dezembro de 1.986.
JAIR CARVALHO MONTEIRO, Secretario do Governo Municipal
-
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Titulo: LEI No 11.270 22/10/1992 (ver documento)
Sem revogação expressa
Ementa: Reorganiza a carreira de Agente Vistor: da nova redaçao a dispositivos das Leis nos 10.224,
de 15 de dezembro de 1986 e 9.480, de 8 de junho de 1982, e da outras providencias.
Projeto: Projeto de Lei No 315/1992 (ver documento)
Autor(es): EXECUTIVO; Luiza Erundina de Sousa
Legislação explicativa: Lei no 10.224/1986 - Dispoe sobre a criaçao da carreira de Agente Vistor.; (ver documento)
Lei no 9.480/1982 - Dispoe sobre transformaçao e criaçao de cargos de Agente de Apoio
Fiscal. (ver documento)
Notas complem.: - Lei no 12.477/1997 - Art. 82 - O art. 15 da Lei no 9.480, de 8 de junho de 1982. alterado
pelo art. 12 desta Lei, mantidos os seus paragrafos, passa a vigorar com nova redaçao.
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LEI N9 11.270 , DE 22 DE OUTUBRO DE 1992
Reorganiza a carreira de Agente Vistor;
dê nova redação a dispositivos das Leis
n9s 10.224, de 15 de dezembro de 1986 e
9.480, de 8 de junho de 1982, e dá outras
providências.
LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, Prefeita do Município de São Pau
lo, usando das atribuiçoes que lhe são cradUmidas por lei.
Faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 30 de seitambro de 1992, decretou e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 19 - A carreira de Agente Vistor, ins
tituída pela Lei n9 10.224, de 15 de dezembro de 1986, e
constante do Anexo III da Lei n9 10.430, de 29 de feverei
ro de 1988, fica reorganizada na conformidade da coluna
"Situação Nova" do Anexo Onico, integrante desta lei.
Art. 29-Em decorrência da reorganização
prevista no artigo anterior, a carreira de Agente Vistor
passa a ser constituída de 3 (três) classes, identificadas por algarismos romanos de I a III, com as respectivas
referências de vencimentos e formas de provimento constan
tes do Anexo único desta lei.
Art. 39 - O provimento dos cargos constan
tes do Anexo único desta lei far-se-ã:
I - Mediante concurso público para os car
gos da classe inicial;
II - Mediante concurso de acesso, dentre ti
tulares de cargos da classe imediatamente inferior, para
os cargos das classes intermediãria e final.
Art. 49 - Os integrantes da carreira de
Agente Vistor ficam integrados nas novas classes da carreira ora reorganizada, observado o critério de antiguida
de dos respectivos titulares nas atuais classes, e raspei
tados os limites que compõem as classes superiores da car.
reira, constantes da "Situação Nova" do Anexo único desta
lei.
Parágrafo único - A antiguidade a que se
refere o "caput" deste artigo serã aferida mediante apura
ção do tempo de exercício na classe, observados critérios
a serem fixados em regulamento.
Art. 59 - Os proventos dos inativos que
se aposentaram nos cargos de Agente Vistor I e II, relacionados na coluna "Situação Atual", da Tabela constante
do Anexo único desta lei, serão revistos e fixados de ar
do com as novas classes e referências, discriminadas
n1
.coluna "Situação Nova", da mesma Tabela.
§ 19 - Para os efeitos do disposto no "caput"
deste artigo, serã computado o tempo de exercício do aposentado na classe em que se deu a aposentação, até a véspera da jubilação.
§ 29 - A revisão prevista neste artigo se
rã feita observado .o limite de tempo igual ou superior ãque
le computado para a integração dos funcionários em atividade nas classes superiores da carreira respectiva.
§ 39 - As pensões e legados serão revistos
na conformidade das disposições deste artigo.
Art. 69 - As integrações de que tratam os
artigos 49 e 59 serão feitas por decreto especifico, com
vigência a partir da publicaçao desta lei.
Art. 79 - Os ocupantes de cargos integrados na forma desta lei conservarao, na nova classe e refe
rência, o mesmo grau que possuíam na situação anterior.
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Art. 89 - O inciso IV do parágrafo único
do artigo 89 da Lei 09 10.224, de 15 de dezembro de 1986,
fica acrescido de uma alínea, assim redigida;
'Art. 89 Parágrafo único IV f) paternidade."
Art. 99 - O artigo 99 da Lei n9 10.224,
de 15 de dezembro de 1986, com as modificações introduzidas pela Lei 09 10.430, de 29 de fevereiro de 1988, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 99 - Para os efeitos do disposto no
•rtigo anterior, a apuração da produtividade far-se-á men
lalmente, mediante a atribuição de pontos,
equivalente,
:ada um, a 0,0501 (cinquenta milésimos por cento) do valor do vencimento correspondente ao Padrão 904 - 2 - A, não sen
io remunerados os pontos excedentes a 3000 (três mil).
§ 19 - As quotas fixadas neste artigo serão apuradas e pagas no proprio mês de trabalho fiscal rea
lizado, segundo o critério de atribuição da pontos fixado
em regulamento, observado o seguinte:
I - Se a produção realizada em um mês ultrapassar o limite de pontos remunerados, o excesso de pro
duçao apurado destinar-se-á a compensar, ate o máximo men
sal de 1500 (um mll e quinhentos) pontos, as insuficiências verificadas nos 12 (doze) meses subsequentes;
II - A diferença a menor entre o limite má
ximo de pontos remunerãveis e.o efetivamente alcançado pe
lo Agente Vistor será deduzida da produção do mês seguinte.
§ 29 - Durante os afastamentos e as licen
ças referidos no parágrafo único do artigo 89 desta lei,
a gratificação de produtividade será calculada pela média
dos pontos remunerados nos 3 (três) meses anteriores á
ocorrência do fato, mantida a proporção relativa ao limite mãximo de pontos em vigor.?
Art. 10 - O artigo 10 da Lei 09 10.224,
de 15 de dezembro de 1986, passa a vigorar com a seguinte
redação
:
"Art. 10 - A gratificação de produtividade percebida por ocupantes dos cargos de que trata a presente lei incorporar-se-á aos proventos da inatividade,
nos casos de aposentadoria e disponibilidade, após 5 (cio
co) anos de recebimento, pela média aritmética das 24 (vill
te e quatro) maiores quotas mensais percebidas.
§ 19 - O prazo estabelecido neste artigo
serã reduzido ã metade nos casos de aposentadoria compulsória ou por invalidez.
§ 29 - A incorporação de que trata este
artigo não implicará proventos maiores que a remuneração
percebida na atividade.
§ 39 - Se a aposentação ocorrer na forma
do disposto nos incisos I e I/ do artigo 166 da Lei n9
8.989, de 29 de outubro de 1979, sem que o Agente Vistor
tenha completado 1 (um) quinquênio de percepção da gratificação de produtividade, esta incorporar-se-á aos seus
proventos proporcionalmente ao tempo de trabalho efetivamente decorrido."
Art. 11 - O inciso IV do parágrafo único
do artigo 14 da Lei n9 9.480, de 8 de junho de 1982, fica
acrescido de uma alínea, assim redigida:
"Art. 14 Parágrafo único IV f) paternidade."
Art. 12 - O artigo 15 da Lei n9 9.480, de
8 de junho de 1982, passa a-vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15 - Para os efeitos do disposto no
artigo anterior, a apuração da produtividade far-se-á men
salmente, mediante a atribuição de pontos, equivalente,
cada um, a 0,050% (cinquenta milésimos por cento) do valor
do vencimento correspondente ao Padrão AAF-1-A, não sendo
remunerados os pontos excedentes a:
a) 3.000 (trés.mil ), quando o funcionário
estiver no exercício do cargo de Agente de Apoio Fiscal,
Referência AAF-1;
b) 3.800 (três mil e oitocentos), guando
o funcionário estiver no exercício do cargo de Encarregado de Setor, Referência AAF-2.

§ 19 - As quotas fixadas na alínea "b"des
te artigo serão pagas, por Inteiro, aos respectivos Ocupantes, no próprio mês a que se referem.
§ 29 - Az quotas fixadas na allnea"a".des
te artigo, para os ocupantes de cargos de Agente de Apoiei> .
fiscal, Referência AAF-1, serão apuradas e pagas no próprio mês de trabalho fiscal realizado, segundo critério de
atribuição de pontos fixado em regulamento, observado o
seguinte:
- Se a produção realizada em um más ultrapassar o limite de pontos remunerados, o excesso de pro
duçao apurado destinar-se-á a compensar, até o máximo men
sal de 1.500 (um mil e quinhentos) pontos, as Insuficiéncias verificadas nos 12 (doze) meses subsequentes;
/I - A diferença a menor entre o limite má
sino de pontos remuneráveis e o efetivamente alcançado pe
lo Agente de Apoio Fiscal será deduzida da produçao domes
seguinte.
§ 39 - Durante OR afastamentos e licenças
referidos no parágrafo único do artigo anterior, a gratificação de produtiVidade fiscal será calculada pela média
dos pontos remunerados nos 3 (três) meses anteriores
ocorrência do fato, mantida a proporção relativa ao limite máximo de pontos em vigor."
Art. 13 - O artigo 16 da Lei n9 9.480, de
8 de junho de 1982, passa a vigorar com - a seguinte redação:
"Art. 16 - A gratificação de produtividade fiscal percebida por ocupantes dos cargos de que trata
a presente lei, incorporar-se-á aos proventos de inatividade, nos casos de aposentadoria e disponibilidade, após
5 (cinco) anos de recebimento, pela média aritmUica das
24 (vinte a quatro) maiores quotas mensais percebidas.
§ 19 - O prazo estabelecido neste artigo
será reduzido á metade nos casos de aposentadoria compulsória ou por invalidez.
§ 29 - A incorporação de que trata' este
artigo não implicará proventos maiores que a remuneração
percebida na atividade.
§ 39 - Se a aposentação ocorrer na forma
do disposto nos incisos I e II do artigo 166 da Lei n9
8.989, de 29 de outubro de 1979, sem que o AgentedeApolo
Fiscal tenha completado 1 (um) quinquenio de percepção da
gratificação de produtividade fiscal, esta incorporar-sea aos seus proventos proporcionalmente ao tempo de trabalho efetivamente decorrido.
§ 42 - O Agente de Apoio Fiscal que na
aposentadoria fizer jus a proventos do cargo de Encarrega
do de Setor, Referência AAF-2, incorporados nos termos do
artigo 39 da Lei n9 8.097, de 12 de agosto de 1974, com a
redação dada pelas Leis 09 9.170,'de 4 de dezembro& 1980,
e 09 9.497, de 29 de junho de 1982, ou que tenha a gratificação de função tornada permanente, nos termos do parágrafo 19 do artigo 10 da Lei n9 10.430, de 29 de fevereiro de 1988, terá assegurada a incorporação da gratificação de produtividade fiscal relativa ao cargo em comissão
exercido."
Art. 14 - Os benefícios previstos nesta
lei estendem-se aos aposentados e pensionistas.
Art. 15 - As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 16 - Esta lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO, aos 22de outubro
de 1992, 4399 da fundação de São Paulo.
LUIZA ERUNDINA DE SOUSA, PREFEITA
•
DALMO DE ABREU DALLARI, Secretário dos Negócios Jurídicos
AMIR ANTONIO-XRAIR, Secretario das Finanças
SERGIO RABELLO TAMM RENAULT, Secretário Municipal da Adiei
nistração
JOSE CARLOS PEGOLARO, Secretário das Administrações Regionais
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 22 de
,outubro
de 1992.
PEDRO BOHOMOLETZ DE ABREU DALLARI, Secretário do Governo
Municipal
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Título: LEI No 12.477 22/09/1997 (ver documento)
Revogado(a) parcialmente
Ementa: Dispoe sobre a carreira da Fiscalizaçao, organiza o Quadro dos Profissionais da FiscalizaçaoQPF, e da outras providencias.
Projeto: Projeto de Lei No 748/1997 (ver documento)
Autor(es): EXECUTIVO; Celso Pitta
Revogação: Lei no 14.133/2006 - Revoga os arts. 11, 14 e 85 e a Tabela do Anexo V desta Lei. (ver
documento)

Notas complem.: - Decreto no 37.266/1997 - Ficam aprovadas as Tabelas I, II e III, a serem utilizadas no
calculo da produtividade fiscal, prevista no art. 18, letra "a" da Lei no 8.645/1977, alterada
pelo artigo 83 desta Lei.
- Lei no 12.568/1998 - Dispoe sobre a inclusao das carreiras de Arquiteto, Engenheiro e
Engenheiro Agronomo no Quadro dos Profissionais do Desenvolvimento Urbano - QPDU,
organizado pela Lei no 11.512/1994.
- Lei no 13.109/2000 - Dispoe sobre o provimento dos cargos de Agente Vistor e Agente de
Apoio Fiscal, constantes do Anexo I, Tabela A, Grupo 2 do Quadro dos Profissionais da
Fiscalizaçao, organizado por esta Lei.
- Decreto no 40.433/2001 - Define a composiçao da carreira de Inspetor Fiscal, que integra o
Quadro dos Profissionais da Fiscalizaçao - QPF.
- Lei no 14.133/2006 - Art. 4 0 - Altera a denominação do cargo de Inspetor Fiscal para
Auditor-Fiscal Tributário Municipal, mantida a atual estrutura da carreira definida por esta Lei.
Alterações: Lei 12.568/1998 - Altera artigo desta Lei.; (ver documento)
Lei 13.487/2003 - Exclui a gratificaçao de produtividade fiscal, devida aos servidores que
especifica, do limite previsto no "caput" do art. 93 desta Lei.; (ver documento)
Lei 13.602/2003 - Art. 88 - Inclui no QPF cargos em com issao, passando a integrar o Anexo I,
Tabela B desta Lei. (Divisao de Revisao e Julgamentos dos Departamentos de Rendas
Mobiliarias e Imobiliarias); (ver documento)
Lei 13.652/2003 - Art. 142 - caput e par. 1 0 - Inclui e exclui cargos no Anexo IX a que se
refere o art. 76 desta Lei, relativos aos cargos efetivos dos Grupos 1 e 2, respectivamente.;
(ver documento)

Lei 13.652/2003 - Art. 122 a 150 - Reorganiza as carreiras de Agente Vistor e de Agente de
Apoio Fiscal.; (ver documento)
Lei 14.107/2005 - Art. 87 - Inclui no QPF cargos em comissão, de denominações não
correspondentes às existentes nos quadros competentes, que passam a integrar o Anexo I,
Tabela "B" - Grupo 3, desta Lei. (ver documento)
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LEI E. 12.477 , DE 22 DE SE7621814D DE 1997
Projeto de Lei n. 748/97, do Executivo)
Dispõe sobre a carreira da Fiscalização,
organiza o Quadro dos Profissionais da
Fiscalizaçéo-QPF.
e de outras providências.
CELSO PITFA, Prefeito do Municipio do Mo Paulo, usando
das atribuições que lhe aio conferidas por lei.
Fel ea23er que a Camara Municipal, em maio de 16 de
setembro de 1997, decretou a eu promulgo • seguinte
lei:

Art. 1* - Esta lei dispõe sobre a organização do
Quadro dos Profissionais da Fiscalização da Prefeitura do Município de
São Paulo, reenquadra cargos e funções, reordena os Grupos
Ocupacionais estabelecidos na Lei n° 10.430, de 29 de fevereiro de
1988, e legislação subsequente na arca da Fiscalização, cria novas
Escalas de Padrões de Vencimentos e institui os novos Planos de
Carreira.
ESCALAS DE PADRÕES DE VENCIMENTOS
Art. - O Quadro dos Profissionais da
Fiscalização fica composto pelos cargos dos níveis superior e médio,
do Quadro da Fiscalização Tributária e do Quadro Geral do Pessoal,
cujas atividades sejam inerentes à área de Fiscalização,
compreendendo os cargos de provimento efetivo, e os cargos de
movimento em comissão privativos da atual carreira de Inspetor Fiscal,
constantes do Anexo I, Tabelas A e B, integrante desta lei.
Parágrafo único - Ficam alteradas as referências dos
cargos de provimento em comissão, vinculados à carreira de Inspetor
Fiscal, na seguinte conformidade:
a) FC-4 para PFC-4;
•
b) FC-3 para PFC-3;
c) FC-2 para PFC-2;
d) FC-1 para PFC-1.
Art. 3' - Os cargos do Quadro dos Profissionais da
Fiscalização-QPF ficam incluídos nas Partes e Tabelas discriminadas a
seguir:
I- Parte Permanente (PP-1) : cargos de provimento
em comissão, que comportam substituição;
11- Parte Permanente (PP-III) : cargos de Provimento
em caráter efetivo, que não comportam substituição.
Art. 4 - Os cargos de provimento efetivo do
Quadro dos Profissionais da Fiscalização-QPF ficam com as
quantidades, denominações, referências de vencimentos e formas de
provimento estabelecidas na conformidade com o Anexo I, Tabela A,
integrante desta lei.
§ 1' - Ficam mantidos, com as transformações
eventualmen(e ocorridas, os cargos que constam nas duas colunas, do
Anexo I, Tabela A, integrante desta lei.
§ 2° - Em decorrência das modificações ora
Operadas, ficam alterados o Quadro Geral do Pessoal e o Quadro da
Fiscalização Tributária.
Art. 5' - Os cargos de provimento em comissão,
privativos das carreiras ou cargos constantes da coluna "Situação
Atual" do Anexo I, Tabela B, integrante desta lei, passam a ser
privativos dos integrantes das novas carreiras correspondentes,
estabelecidas na coluna "Situação Nova" do mesmo Anexo, ressalvada
a situação dos atuais ocupantes.
§ 1° - Para provimento dos cargos em comissão,
privativos das classes superiores das atuais carreiras, dar-se-á
preferência aos titulares de cargos:
a) nas Categorias da Classe II; ou
b) nas Categorias 4 ou 3 da Classe I; ou
c) nas Categorias 5 ou 4 da Classe Única.

•
Os titulares de cargos das carreiras a que se
ou
que
refere este artigo, não optada
não concordarem com a
integração nos padrões de vencimentos instituídos por esta lei, poderão
titularizar os cargos de provimento em comissão privativos das
respectivas carreiras novas.
Art. 6°- Ficam instituídas as Escalas de Padrões de
Vencimentos dos cargos do Quadro dos Profissionais da FiscalizaçãoQPF, compreendendo as referências, os graus e os valores constantes
do Anexo II, Tabelas "A" a "D", integrantes desta lei.
§ 1° - Na composição das Escalas de Padrões de
Vencimentos observar-se-á, sempre, no mínimo, o percentual existente
entre o valor de uma referencia e a que lhe for imediatamente
subsequente, em cada Escala instituída por esta lei, bem como o
percentual existente em cada grau.
§ 2' - As Escalas de Padrões de Vencimentos de
que trata este artigo serão atualizadas a partir do mês de abril de 1997,
de acordo com os reajustes e revalorizações concedidos aos servidores
municipais, nos termos da legislação especifica, inclusive a
complanentaelo e compensação de reajustes previstas na Lei n•
12397, de 3 de julho de 1997.

gr-

GRUPOS OCUPACIONAIS DO QUADRO DOS
PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO-QPF
Art. 7' - Os cargos do Quadro dos Profissionais da
Fiscalização-QPF, de conformidade com a natureza, o grau de
complexidade, o nível de responsabilidade das atribuições e a
escolaridade mínima exigida para seu provimento, ficam distribuídos
em 3 (três) Grupos Ocupacionais, a saber:
I - GRUPO 1 - cargos de natureza técnicocientifica, cujo exercício exija formadío de grau superior, denominados
INSPETOR FISCAL;
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11 - GRUPO 2 - catiah
cujo exercício exija formação es co ree514"te ao 2
. a r eke,
completo ou equivalente, denominados
AGENTE DE 1

E AGENTE V1STOR;
- GRUPO 3 éàfkit INeatafp40@
Assistência, Assessoramento, de provimento er4Rtlomissão,
titulares dos cargos do Grupo 1, na conformidade da legislação propa.

CONFIGURAÇÃO DAS CARREIRAS DO QUADRO DOS
PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO-QPF
Art. - As novas carreiras do Quadro dos
Profissionais da Fiscalização-QPF sio configuradas pela disposição
escalonada de cargos e classes, da mesma natureza ocupacional, de
acordo com o uivei de capacitação, experiência e aprimoramento
técnico-científico do servidor público municipal efetivo.
§ 1°- As carreiras que integram o Quadro dos
Profissionais da Fiscalização-QPF são compostas dos cargos
constantes do Anexo I, Tabela A, integrante desta lei, onde se
discriminam quantidades, denominações, referências e formas de
provimento.
gr- Todos os cargos situam-se inicialmente no
Grau "A", das Classes I, 11 ou Única da carreira e a esse grau, da
respectiva classe, retornam quando vagos.
Art. 9'- Classe é o agrupamento de cargos da
mesma denominação e categorias diversas.
Art. 10 - Categoria é o elemento indicativo da
posição do servidor na respectiva Classe, segundo sua evolução
, funcional.
PROVIMENTO DOS CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DOS
PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO-GRUPO 1
Art. 11 - Os cargos da Classe I da nova carreira do
Grupo 1 serão providos mediante concurso público de provas ou de
provas e títulos.
Parágrafo único - Os profissionais a que se refere
este artigo, que iniciarem exercício em cargos de provimento efetivo,
após a data da publicação desta lei, serão enquadrados na Categoria 1,
da Classe Ida respectiva carreira.
Art. 12- Os cargos da Classe II da nova carreira do
Grupo 1 serão providos mediante concurso de acesso, de provas e
drelos, observadas as exigências estabelecidas pifa a Categoria 1, na
forma do disposto no Anexo I, Tabela A, integrante desta lei.
§ 1" - Os concursos de acesso para os cargos da
Classe II da carreira serão realizados, obrigatoriamente, quando:
a) o percentual de cargos vagos atingir 5% (cinco
por cento) do total de cargos da Classe: e
6) não houver coacursados excedentes do concurso
anterior para a carreira, com prazo de validade em vigor.
§2° - Ressalvado o disposto no parágrafo anterior,
os concursos de acesso para os cargos da Classe II da carreira poderio
ser realizados sempre que a Administração julgar conveniente.
§ 3' - O Profissional da Fiscidizaçào, titular de
cargo do Grupo 1, terá indeferido, liminarmente, o seta pedido de
inscrição no concurso de acesso, permanecendo na mesma Classe I, até
o próximo concurso, quando, embora implementados todos os prazos e
condições para o acesso, durante o período de permanência na Classe,
incorrer em uma das hipóteses referidas no artigo 17 desta lei.
§ 4° - A apuração do tempo na carreira, para os
efeitos de acesso, será feita segundo o disposto no artigo 64 da Lei n°
8.989, de 29 de outubro de 1979, sendo desconsiderados os períodos
em que o Profissional da Fiscalização, titular de cargo do Grupo 1,
tiver sido afastado, com ou sem prejuízo de vencimentos.
§ 5° - Os profissionais nomeados em razão de
acesso serão enquadrados na Categoria 1, da Classe II da carreira,
mantido o grau que detinham na situação anterior.
Art. 13 - O concurso de acesso, inclusive os títulos
para ele exigidos, será disciplinado em regulamento, ouvidas as
entidades representativas da respectiva categoria profissional
Art. 14- As atribuições dos integrantes da carreira
do Grupo 1 são as constantes do Anexo V, integrante desta lei.
Parágrafo único - As atribuições constantes do
Anexo referido - neste artigo caracterizam cada Classe da carreira,
podendo ser exercidas, em caráter excepcional, por integrantes de cada
unta das Classes, superior ou inferior, de acordo com as necessidades
da Administração Pública Municipal.
QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO
GRUPO 2

Art. 15 - Os cargos da Classe Única das novas
carreiras do Grupo 2 Serie providos mediante concurso público de
provas ou de provas e títulos.
Parágrafo único - Os profissionais a que se refere
este artigo, que iniciarem exercido em cargos de provimento efetivo
após a data da publicação desta lei, serão enquadrados na Categoria 1
da Classe Única da respectiva carreira.

AL,

ra

I - tiver sofrido penalidades de repreensão ou de
suspensão, aplicadas em decorrência de procedimento disciplinar, na
forma da legislação vigente;
LI - tiver cometido mais de 5 (cinco) faltas
injustificadas em cada ano de permanência na categoria ou mais de 30
(trinta) faltas injustificadas durante todo o período de permanência na
categoria.
§ l - A apuração do tempo para evolução funcional
será feita segundo o disposto no artigo 64 da Lei n° 8.989, de 29 de
outubro de 1979, sendo desconsiderados os períodos em que o
Profissional da Fiscalização, titular de cargo do Grupo 2, tiver sido
afastado, com ou Sem prejuízo de vencimentos.
§ 2° - O enquadramento por evolução funcional não
constituirá impedimento para prol:melo por merecimento e por
antiguidade, previstas na legislação estatutária.
Art. 23 - Os Profissionais da Fiscalização, titulares
de cargos do Grupo 2, manterão, na evolução funcional, o mesmo grau.
que detinham na situação anterior.
Art. 24 - Ficam instituídas, junto á Secretaria das
Administrações Regionais e das Finanças, Comissões deu
Enquadramento, que terão por atribuição básica analisar e julgar os
pedidos de enquadramento por evolução funcional dos Profissionais da
Fiscalização, titulares de cargos do Grupo 2 e as situações deles
decorrentes.
Parágrafo único - A composição, bem como a forma
de funcionamento das Comissões instittddas por esta lei, serão •
disciplinadas por decreto.

EVOLUÇÃO FUNCIONAL-QUADRO DOS PROFISSIONAIS
DA FISCALIZAÇÃO-GRUPO 1
Art. 16- A evolução funcional dos Profissionais da
Fiscalização, titulares de cargos de provimento efetivo do Grupo 1,
será feita por enquadramento, ha categoria de referência imediatamente
superior, mediante a apuração do tempo na carreira ou tempo na
carreira e titulas, na forma do disposto no Anexo I, Tabela A,
integrante desta lei.
§ 1'- Para apuração do tempo na carreira, exigir-seá o mínimo progressivo estabelecido para cada categoria, nos termos
do Anexo VI, integrante desta lei.
§ 2' - Os cursos de educação continuada
promovidos ou referendados pela Prefeitura do Município de São
Paulo, bem como as atividades técnico-científicas que serão
consideradas como títulos, para fins de evolução fimcional, são os
previstos na legislação municipal específica.
§ 3 0 - Para fins de evolução funcional, a
Administração deverá realizar ou promover, obrigatoriamente, no
mínimo, um curso de educação continuada por ano.
§ 4° - Serão, também, computados como títulos,
cursos de graduação correlacionados com a área de atuação, exceto o
correspondente ao utilizado para o provimento do cargo efetivo.
§ 5 0 - Para fins de enquadramento, por evolução
funcional, nas categorias da Classe II da respectiva carreira, serão
considerados os títulos já utilizados no enquadramento da categoria
anterior da mesma classe.
Art. 17 - O Profissional da Fiscalização, titular de
cargo do Grupo 1, terá indeferido, liminarmente, o seu pedido de
enquadramento, permanecendo por mais 1 (um) ano na Categoria,
quando, embora implementados todos os prazos e condições para o
novo enquadramento, durante o período de permanência na categoria,
estiver em uma das seguintes situações:
I - tiver sofrido penalidades de repreensão ou de
suspensão, aplicadas em decorrência de procedimento disciplinar, na
forma da legislação vigente;
II - tiver cometido mais de 5 (cinco) faltas
injustificadas em cada ano de permanência na categoria ou mais de 30
(trinta) faltas injustificadas durante todo o período de permanência na
categoria.
§ - A apuração do tempo para evolução funcional
será feita segundo o disposto no artigo 64 da Lei n° 8.989, de 29 de
outubro de 1979, sendo desconsiderados os períodos em que o
Profissional da Fiscalização, titular de cargo do Grupo 1, tiver sido
afastado, com ou sem prejuízo de vencimentos.
§. 2'- O enquadramento por evolução funcional não
constituirá impedimento para promoção por merecimento e por
antiguidade, previstas na legislação estatutária.
Art. 18- Os Profissionais da Fiscalização, titulares
de cargos do Grupo 1, manterão, na evolução funcional, o mesmo grau
que detinham na situação anterior.
Art. 19 - Fica instituída, junto à Secretaria das
Finanças, Comissão de Enquadramento, que terá por atribuição básica
analisar e julgar os pedidos de enquadramento por evolução funcional
dos titulares de cargos do Grupo 1 e as situações deles decorrentes.
Parágrafo único - A composição, bem como a forma
de funcionamento da Comissão instittdda por esta lei, serão
disciplinadas por decreto.
Art. 20 - Compete ao Secretário das Finanças
autorizar, mediante requerimento dos Profissionais interessados, os
enquadramentos nas categorias, após manifestação da Comissão de
Enquadramento.
Parágrafo único - A competência de que trata 'este
artigo poderá ser delegada.

Art. 25 - Compete ao Secretário das
Administrações Regionais em relação aos Agentes Vistores e ao
Secretário das Finanças em relação aos Agentes de Apoio Fiscal
autorizar, mediante requerimento dos Profissionais interessados, os
enquadramentos nas categorias, após manifestação das Comissões de
Enquadramento.
Parágrafo único - A competência de que trata este
artigo poderá ser delegada.

AFASTAMENTOS DO EXERCÍCIO DO CARGO DE
PROVIMENTO EFETIVO DOS INTEGRANTES DO QUADRO
DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO - GRUPOS 1 e 2
Art. 26 - O Profissional da Fiscalização, titular de
cargo de provimento efetivo, poderá ser afastado do exercício do
respectivo cargo, a critério da Administração, com ou sem prejuízo de
vencimentos, para frequentar cursos de educação continuada,
graduação, pós-graduação, especialização e extensão universitária,
correlacionados com a sua área de atuação, na forma da
regulamentação própria.
- Dentre outras, deverão constar do
§
regulamento a que se refere este artigo, as seguintes condições:
número
de afastamentos permitidos em cada
a)
carreira, anualmente;
b) tempo mínimo na respectiva carreira;
c) que os cursos sejam ministrados por
estabelecimentos que possuam an seus Quadros, em cada área,
professores titulares concursados, quando se tratar de cursos de
graduação, pós-graduação, especialização e extensão universitária;
d) compromisso de permanência no serviço público
municipal, quando o afastamento exceder 90 . (noventa) dias
ininterruptos, pelos seguintes prazos:
1- de 1 (um) ano, quando exceder 90 (noventa) dias
e alo ultrapassar 6 (seis) mares;
2- de 2 (dois) anos, quando exceder 6 (seis) meses e
não ultrapassar 1 (um) ano;
3- de 4 (quatro) anos, quando exceder 1 (um) ano.
§ 2' - Em caso de descumprignento, por qualquer
motivo, do estabelecido na alínea "d" do parágrafo anterior, o
Profissional da Fiscalização, afastado sem prejuízo de vencimentos,
ficará obrigado a restituir à Prefeitura do Município de São Paulo, a
título de indenização, e de uma só vez, o valor correspondente aos
vencimentos relativos ao período em que deixou de permanecer no
serviço público municipal.
§ 3° - A indenização de que trata o parágrafo
anterior será calculada com base no último vencimento percebido pelo
profissional.
§ 4'- A concessão de afastamento ao Profissional
da Fiscalização, em exercício de cargo de provimento em comissão,
para frequentar cursos de graduação, pós-graduaçáo, especialização ou
extensão universitária, por período que exceda 60 (sessenta) dias
ininterruptos, implicará a exoneração desse cargo.
Art. 27 - Os afastamentos previstos no § l' do
artigo 45 da Lei n° 8.989, de 29 de outubro de 1979, concedidos ao
Profissional da Fiscalização, titular de cargo de provimento efetivo,
sem prejuízo de vencimentos, deverão observar o limite máximo fixado
na legislação municipal especifica.
§ 1' - A concessão do afastamento, na forma deste
artigo, ao Profissional da Fiscalização, quando no exercício de cargo de
provimento em comissão, implicará a sua exoneração desse cargo.
§ - O disposto neste artigo aplica-se ao
Profissional da Fiscalização, optante ou não pelos padrões de
vencimentos instituídos por esta lei.

QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO
GRUPO 2
Art. 21 - A evolução funcional dos Profissionais da
Fiscalização, titulares de cargos de provimento efetivo do Grupo 2,
será feita por enquadramento, na categoria de referência imediatamente
superior, mediante a apuração do tempo na carreira ou tempo na
carreira e títulos, na forma do disposto no Anexo I, Tabela A,
integrante desta lei.
§ l - Para apuração do tempo na carreira, exigir-seá o mínimo progressivo estabelecido para cada Categoria, nos temias
do Anexo VII, integrante desta lei.
§ r - Os cursos de educação continuada,
promovidos ou referendados pela Prefeitura do Município .de São
Paulo, que serio considerados como título, para fins de evolução
fimcional, são os previstos na legislação municipal específica.
§ 3 - Para fins de evolução funcional, a
Administração deverá realizar ou promover, obrigatoriamente, no
mínimo, um curso de educação continuada por ano.
Art. 22- O Profissional da Fiscalização, titular de
cargo 'do Grupo 2, terá indeferido, liminarmente, o seu pedido de
enquadramento, permanecendo por mais I (um) ano na categoria,
quando, embora implementados todos os prazos e condições para novo
enquadramento, durante o período de permanência na categoria, estiver
em uma das seguintes situações:

FUNÇÕES EXERCIDAS POR PROFISSIONAIS DA
FISCALIZAÇÃO-GRUPO 2
Art. 28 - As funções correspondentes aos cargos
constantes da coluna "Situação Atual" do Anato I - Tabela A,
integrante desta leiofratat inata sua denominação alterada, nos termos
do estabelecido na coluna !Situação Nova" do mesmo Anexo.
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Art. 29- As funções constantes da coluna "Situação
Atual" do Anexo VIII, integrante desta lei, ficam com a denominado e
referência alteradas, na conformidade do estabelecido na coluna
"Situação Nova", do mesmo Anexo, e passam a ser correspondentes a
cargos de idêntica denominação, constantes da coluna "Situação
Nova", do Anexo!, Tabela A, integrante desta lei
Art. 30- As fundes previstas nesta lei, exercidas
por Profissionais da Fiscalizado, ficam destinadas à extinção na
vacância.
Parágrafo único - Fica vedado o estabelecimento de
correspondência entre funções e cargos, em desacordo com as
disposições desta lei.
EXERCiCIO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM

cownsuo

QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO
GRUPO I
•
Art. 31- Os Profissionais da Fiscal/irado, titulares
de cargos do Grupo 1, que perceberem os seus vencimentos de acordo
com as Emalas instituídas • por esta lei, quando nomeados ou
designados para o exercício de cargos de provimento em comissão,
terão, a titulo de remuneração, enquanto no exercido desses cargos:
I - o respectivo padrão de vencimentos do cargo
efetivo, previsto nesta lei;
II - a Gratificação de Produtividade Fiscal, na
conformidade da legislação própria;
IR - a Gratificação de Função, instituída no artigo
10 da Lei e' 10.430, de 29 de fevereiro de 1988, nos percentuais e
bases estabelecidos no Anexo III , integrante desta lei.
§ I' - A Gratificação de Função, de que trata este
artigo, observará as condições, critérios, incompatibilidades e Vedações
estabelecidos na legislação municipal especifica, e em especial os
constantes da Lei n• 10.430, de 29 de fevereiro de 1988, e da Lei n°
11.311, de 19 de abril de 1994.
§ 2'- A percepção da Gratificação de Função, nas
bases e percentuais estabelecidos por esta lei, inclusive ri tornada
permanente, implica a exclusão, por incompatibilidade, da percepção
dos percentuais estabelecidos na Lei e° 10.430, de 29 de fevereiro de
1988.
--4 3° - O Anexo IV, integrante desta lei, substitui o
Anexo II - Gratificação de nandu; - Fiscalização Tributária, referido no
§ 7° do artigo 10 da Lei a° 10.430, de 29 de fevereiro de 1988.
•
QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO
GRUPO 2
Art. 32 - Os Profissionais da Fiscalização, titulares
de cargos do Grupo 2, de provimento efetivo, que perceberem seus
vencimentos de acordo com as escalas instituídas por esta lei, quando
nomeados ou designados para o exercício de cargos de provimento em
comissão, terão, a inalo de remuneração, enquanto no exercício desses
cargos:
I - o respectivo padrão de vencimentos do cargo
efetivo, constante da tabela das Jornadas de 40 (quarenta) horas de
trabalho semanais - J-40, Básica ou Especial, previstas nesta lei;
II - a Gratificação de Produtividade Fiscal, na
conformidade da legislação própria;
lã - a Gratificado de Função, instituída no artigo
10 da Lei te' 10.430, de 29 de fevereiro de 1988, nos percentuais e
bases estabelecidos no Anexo IR, integrante desta lei.
§ 1* - A Gratificação de Fundo, de que trata este
artigo, observará as condições, critérios, incompatibilidades e vedações
estabelecidos na legislado municipal especifica, e em especial os
Constantes da Lei 10.430, de 29 de fevereiro de 1988, e da Lei n°
11.511, de 19 de abril de 1994.
*2" - A percepção da Gratificado de Fundo, nas
bases e percentuais estabelecidos por esta lei, inclusive a tornada
permanente, implica .s exclusão por incompatibilidade, da percepção
dos percentuais estabelecidos na Lei n• 10.430, de 29 de fevereiro de
1988.
Art. 33 - Aos Profissionais da Fiscalização, titulares
de cargos do Grupo 2, de provimento efetivo, não optantes pelos
padrões de vencimentos instituídos por esta lei, ficam mentidas a
concessão e percepção da Gratificado de Função, nas mesmas bases e
percentuais fuca,dos na Lei e 10.430, de 29 de fevereiro de 1988, e
demais condições estabelecidas na legislado municipal especifica.
§ 1'- Para os efeitos do disposto no parágrafo 9' do
artigo 10 da Lei n° 10.430, de 29 de fevereiro de 1988, o padrão de
vencimentos do cargo de provimento em comissão observará as
referências e respectivos valores da Escala de Padrões de Vencimentos
- Cargos em Comissão, do Quadro Geral do Pessoal, vigentes
anteriormente à Lei n° 11311, de 19 de abril de 1994, devidamente
reajustados nos termos da legislação especifica.
§ - Para fins de opção pela remuneração do cargo
em comissão, assegurada no "captai" do artigo 10 da Lei 10.430, de
29 de fevereiro de 1988, serão observados os valores e as referências
de vencimentos mencionados no parágrafo anterior.
§ 3° - Os Profissionais da Fiscalização referidos
neste artigo permanecerão cumprindo as Jornadas de Trabalho a que
estão atualmente submetidos, em razão do exercicio do cargo de
provimento em comissão.
§ 4 Sob nenhuma hipótese será concedida a
Gratificação de Função, nas bases e percentuais estabelecidos por esta
lei, aos profissionais mencionados neste artigo.
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Art. 34 - Os servidores
au contratada
nos termos da Lei e 9.160, de 3 de dezembro 4e,
a opção pelos padrões de vencimentos instituidds
no exercido de cargo de provimento em comissão, poderio optar pe
remunerado a ele devida ou pela da fundo que .
. •
§ 1° - Para fins de
-0911e1r
referidos mate artigo, inclusive na aposentadoria ou 51Esilo,
-74
incompatíveis, entre ai, as seguintes remunerações:
a) a relativa à Jornada Básica de sua fiando;
b) a relativa ',dourada &pedal de Trabalho, devida
em razão do exercido de cargos de provimento an comissio;
c) a relativa á Jornada de Trabalho do cargo de
provimento em comissão.
*2" - Na hipótese de opção pela remuneração do
cargo de provimento em comissão, ficam vedadas a concessão ou
percepção das vantagens pecuniárias absorvidas na respectiva Escala
de Padrões de Vencimentos e das mencionadas no artigo 34 da Lei n°
11.511, de 19 de abril de 1994.
§ 3* - Os profissionais referidos neste artigo, que
optarem pela remuneração do cargo de provimento em comissão,
ficarão submetidos à Jornada de 40 (quarenta) horas de trabalho
semanais - J-40, prevista na aldeai "p" do inciso II do artigo 37 da Lei
11.511, de 19 de abril de 1994, para o referido cargo.
JORNADAS DE TRABALHO Po QUADRO DOS
PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO-GRUPOS I El
Art. 35 - Os Profissionais da Fiscalizado ficam
sujeitos a urna das seguintes jornadas de trabalho:
I Jornada Básica de 30 (trinta) horas/de trabalho
semanais • 1-30, abrangendo os servidores remanescentes da Jornada
de 33 (trinta e três) horas semanais de trabalho H-33, que titularizam
cargos ora submetidos à Jornada de 40 (quarenta) horas de trabalho
semanais - 3-40 e que não optarem por essa jornada;
11 - Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de
trabalho semanais -1-40, abrangendo:
a) Agente de Apoio Fiscal;
b) Agente Vistor,
IR - Jornada Básica de 44 (quarenta e quatro) horas
de trabalho semanais - 1-44, abrangendo os Inspetores Fiscais, no
exercício de cargo de provimento efetivo ou em comissão, do Grupo 3
e os previsto* no artigo 83 desta lei;
IV - Jornada Especial de 40 (quarenta) horas de
trabalho semanais - 3-40, nas condições previstas nesta lei, abrangendo
os Profissionais submetidos à Jornada Básica de 30 (trinta) horas de
trabalho semanais - 3.30, quando no exercício de cargos de provimento
em comissão.
Parágrafo (mico - A sujeição as Jornadas Básica e
Especial implica a enchido, por incompatibilidade, de qualquer
adicional ou gratificação vinculados a regimes ou jornadas especiais de
trabalho, previstos na legislação específica, exceto a Gratificação de
Produtividade Fiscal.
Art. 36- A Jornada Básica de 30 (trinta) horas de
trabalho semanais - J-30 correspondera á prestação de 6 (seis) horas
diárias de trabalho.
Art 37- A Jornada Básica de 40 (quarenta) horas
de trabalho -semanais - 3-40 correspondera.
I - à prestação de 8 (oito) horas diárias de trabalho;
011

11 - ao cumprimento, em regime de plantão, quando
assim o exigir o funcionamento de Unidades que prestam serviços
essenciais ao Município, na forma can que dispuser o regulamento,
abrangendo os seguintes profissionais:
a) Agente de Apoio Fiscal; b)Agente Vistor.
- O regulamento a que se refere este artigo
deverá indicar, ume odres condições:
a) as hipóteses em que os profissionais poderão
cumprir sua jornada em regime de plantão;
b) carga horária diária;
c) carga horária mensal, assegurada a compensação
quando não alcançar ou quando exceder o total de horas mensais
previstas para a respectiva jornada de trabalho;
d) repouso semanal remunerado e folga
suplementar, quando necessária;
e) o número de horas não trabalhadas,
correspondente -a uma falta dia, -para os efeitos de apontamento e
desconto.
poderão aunprir sua jornada de trabalho
§ 2° em regime de plantão os Profissionais da Fiscalização, de que trata este
artigo, ocupantes de cargos de provimento em comissão.
Art. 38 - A Jornada Especial de 40 (quarenta)
horas de trabalho semanais - 3-40 corresponderá à prestação de 8 (oito)
horas diárias de trabalho.
§ 1° - Serio incluídos, automaticamente, na Jornada
Especial, quando nomeados ou designados paia o exercício de cargo de
provimento em comissão, os Profissionais da Fiscalização submetidos à
Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais - J-30.
§ 2° - Fica vedado o ingresso dos demais
Profissionais da Fiscalizado e de servidores municipais de outros
Quadros, na Jornada Especial de que trata este artigo.
§ 3° - O desligamento da Jornada Especial dar-se-á
em razão de exonerado ou cessação da designação do cargo de
provimento em comissão, para cujo exercício foi o profissional incluído
nessa Jornada.

Art. 39 - A Jornada Básica de 44 (quarenta e
quatro) horas de trabalho gammen - J-44, relativa aos Profissionais da
Fiscalização, titulares de cargos do Grupo 1, será cumprida na forma
da regulamentado específica.
§l - A remuneração relativa á Jornada Básica de
44 (quarenta e quatro) horas de trabalho semanais - 3-44 é
incompatível, para fins de aposentadoria e pensão, com o adicional
devido em razão de inscrição nos Regimes Especiais de Trabalho,
extintos pelo artigo 12 da Lei a' 6.226, de 4 de janeiro de 1963.
§ r - O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos
sentedos e -.
REMUNERAÇÃO DAS JORNADAS DE TRABALHO
QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO
GRUPOS I E 2
Art. 40 - Os padrões de vencimentos dos
Profissionais da Fiscaliza,do sujeitos às Jornadas Básica e Especial sio
os constantes das Tabelas que compõem o Anexo 1I, integrante desta
lei.
*1' - Para os efeitos desta lei, considera-se padrão
de vencimentos o conjunto de referencia e grau.
§ 2'- A remuneração relativa à Jornada Especial de
40 (quarenta) horas de trabalho semanais. 3-40 será devida se e ,
enquanto no cumprimento dessa jornada, cessando o pagamento
quando o profissional dela se desligar.
3' - A percepção da remuneração prevista neste
artigo implica a exclusão, por incompatibilidade, de qualquer
gratificação ou adicional vinculados a jornadas ou regimes especiais de
trabalho, estabelecidos em legislação especifica.
Art. 41 - A inclusão e o desligamento dos
Profissionais da Fiscalização, da Jornada Especial de 40 (quarenta)
horas de trabalho semanais - J-40, iastittilda por esta lei, serão,
obrigatoriamente, comunicados à unidade de apontamento por suas
chefias imediatas, sob pena de responsabilidade funcional das chefias e
do profissional interessado.
Art. 42- A remunerado relativa à Jornada Especial
de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 3-40, percebida pelo
período de 5 (cinco) anos ininterruptos ou do, será devida na
aposentadoria ou morte do profissional que nela foi incluído, e seus
proventos ou pensão sedo calculados com base no respectivo padrão
de vencimentos constante da Escala de Padrões de Vencimentos
instituída por esta lei, para essa jornada.
§ 1 - Para fins de cálculo da remuneração devida
por ocasião da aposentadoria ou pensão, sedo tornados como base a
referencia e grau que o profissional possuirá data desses eventos.
§ - Fica assegurada ao Profissional da
Fiscalização, submetido à Jornada Básica de 30 (trinta) horas de
trabalho semanais - 3-30, a contagem do tempo de permenencia na
jornada de 40 ((Luarenta) horas semanais de trabalho - 11-40, a que
esteve submetido, anteriormente a esta lei, em rodo do exercício de
cargo de provimento em comissão, para a implementação do prazo
fixado oeste artigo.
Art. 43 - Para fins de remuneração, inclusive na
aposentadoria ou pensão do Profissional da Fiscalizado, silo
inacumuláveis, entre si, a remuneração relativa às Jornadas Básicas
com a relativa à Jornada Especial.
Parágrafo único - Por ocasião da aposentadoria ou
pensão, deverá o interessado manifestar opção pela remuneração mais
vantajosa, a da Jornada Básica ou da Especial.
COMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS-QUADRO DOS
PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO-GRUPOS I E 3
Art. 44 - Fica absorvido nas Escalas de Padrões de
Vencimentos constantes do Mexo II, Tabelas "C" e "D", integrante
desta lei, o valor relativo á gratificação instituída pela Lei n° 9.708, de
02 de maio de 1984, e legislação subsequente.
Parágrafo único - Ficam veda
. das a concessão e
percepção de vantagem, adicional ou gratificação, parà os Profissionais
da Fiscalização, noa mesmos moldes do ora absorvido, sob o mesmo
titulo ou fundamento, ainda que revalorizado ou com outra
denominação.
QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO
GRUPO 2
Art. 45 - Ficam absorvidos nas Escalas de Padrões
de Vencimentos constantes do Mexo 11; Tabelas "A" e 13", integrante
desta lei, conforme o caso, os seguintes beneficio::
I - o valor relativo à Gratificação de Apoio aos
Serviços de Saúde - GASS, instituída pela Lei n° 10.860, de 28 de
junho de 1990, e legislação subsequente;
II - o valor relativo à gratificação devida pela
sujeição à Jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho - 11-40,
instituída pela Lei O' 8.807, de 26 'de outubro de 1978, e legislação
subsequente.
Parágrafo único - Ficam vedadas a concessão e
percepção de vantagens, adicionais ou gratificações, para os
Profissionais da Fiscalização, nos mesmos moldes dos ora absorvidos,
sob o mesmo título ou fundamento, ainda que revalorizados ou com
outra denominação.
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OPÇÕES PELOS NOVOS PADRÕES DE VENCIMENTOS DOS
INTEGRANTES DO QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA
FISCALIZAÇÃO
Art. 46 - A integração dos Profissionais da
Fiscalizado, titulares de cargos do Grupo 1, nos novos padrões de
vencimentos, implica a renúncia ti percepção e incorporação da
gratificação de que trate o artigo 44 desta lei, bem como à percepção
da Gratificação de Fundo nos percentuais e bases fixados no artigo 10
da Lei a' 10.430, de 29 de fevereiro de 1988, inclusive a tornada
permanente.
§ I° - Os Profissionais da Fiscalização, titulares de
cargos do Grupo 1, que não concordarem com a sua integrado
provisória ou definitiva nos novos padrões de vencimentos instituidos
por esta lei, deverão manifestar-se expressamente até o prazo de 60
(sessenta) dias após • publicação do ato de integrado definitiva.
§ - Na hipótese do § 1°, fica assegurado o direito
de permanecerem na situsçao anterior, percebendo seus vencimentos,
proventos ou pensões, de acordo com as Escalas de Padrões de
Vencimentos, atualmente vigentes pera o Quadro da Fiscalização
Tributkia, bem como e concessão ou percepção da Gratificação de
Função, nos percentuais e bases estabelecidos na Lei n' 10.430, de 29
de 'fevereiro de 1988, mentidas as referências anteriormente fixadas
para seus cargos, reajustados de acordo com a legislação especifica.
§ - Aos servidores que se encontrarem afastados
por motivo de doença, férias e outros, o prazo consignado neste artigo
será computado a partir da data em que voltarem ao serviço.
§ 4 - A integrado de que trata este artigo, do
ocorrendo a manifestação expressa nos termos do § 1°, implica a
renúncia de vantagens pecuniárias cuja percepção, incorporação ou
permanancia do consideradas incompatíveis na forma do disposto
nesta lei, inclusive o adicional devido em razão de inscrição nos
Regime* Especiais de Trabalho, extintos pelo artigo 12 da Lei n° 6.226,
de 4 de janeiro de 1963.
§ 5' - Ficam vedadas a concessão e percepção de
vantagens, adicioneis ou gratificações para os Profissionais da
Fiscalização, nos moldes dos que constam no "espoe' deste artigo, sob
o mesmo titulo ou andamento, ainda que revalorizados ou com outra
denominação, exceto a Gratificação de Função, que será concedida nos
nova percentuais e bases estabelecidos nesta lei, computado o período
de percepção anterior, para os efeitos de sua permanência
§
- O disposto neste artigo aplica-se aos
aposentados e pensionistas, observadas es disposições específicas para
eles previstas nesta lei
Art. 47 - Os atueis Profissionais da Fiscalização,
titulares de cargos do Grupo 2, de provimento efetivo, poderão, no
prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da publicação desta lei,
optar pelos novos planos de carreira e por receberem seus vencimentos
de acordo com as Escalas de Padrões de Vencimentos constantes do
Anexo 11, Tabelas "A" e "B", ora instiuddes, relativas às Jornadas
Básicas de 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas de trabalho semanais -330 ou 3-40, respectivamente, renunciando, nesta hipótese, à percepção
e incorporação ou permenéncie, conforme .o caso, dos seguintes
beneficios:
1-das vantagens mencionadas noa incisos I e 11 do
artigo 45 desta lei;
II --do valor relativo à Gratificado de Função, nos
percentuais e bases, fixados no artigo 10 da Lei n° 10.430, de 29 de
felUreiro de 1988.
- Aos que não se manifestarem ao prazo
§
estabelecido, fica assegurado o direito de percepção dos beneficio*,
nos termos da legislação em vigor, conforme o caso, sendo que, nesta
hipótese, receberão NUS vencimentos, proventos ou pensões, de acordo
com as Escalas de Padrões de Vencimentos atualmente vigentes para o
Quadro Geral do Pessoal e Quadro da Fiscalizado Tributária,
devidamente resgatados nos termos da legislado específica, mentidas
as atuais referências de seus cargos e respectivas jornadas de trabalho.
§2.- Aos servidores que se encontrarem afastados
por motivo de doença, &ira e outros, o prazo consignado neste artigo
será computado a partir de data an que voltarem ao serviço.
§ 3'- A opção de que trata este artigo será
provisória durante o prazo de 90 (noventa) dias a conter do ato de
integração definitiva, findo o qual, adquirirá caráter inelutável, se não
houver expressa manifestação da desistência da opção feita.
§ - No caso da desistência da opção de que trata
o § 3° deste artigo, o servidor reverterá à situado anterior, passando a
perceber seus vencimentos na forma do disposto no §
§ - A opção de que trata este artigo implica a
.renúncia de vantagens pecuniárias, cuja percepção, incorporação ou
permanência saci consideradas incompatíveis na forma do disposto
nesta lei.
§ 6° - Ficam vedadas a concessão e percepção de
vantagens, adicionais ou gratificações para os Profissionais da
Fiscalização, nos moldes dos que constem dos incisos deste artigo, sob
o mesmo título ou fundamento, ainda que revalorizados ou com outra
denominado, exceto a Gratificado de Função, que será concedida nos novos percentuais e bases estabelecidos nesta lei, computado o período
de percepção anterior, pare os efeitos de sua permanência.
- O disposto neste artigo aplica-se aos
§
aposentados e pensionistas, observadas as disposições específicas para
eles previstas nesta lei.

Art. 48 - No ato da opção pelos novos padrões de
vencimentos instituídos por esta lei, fica assegurado ao Profissional da
Fiscalização, titular de cargo do Grupo 2, remanescente da Jornada de
33' (trinta e três) horas semanais de trabalho - H-33, que titularizam
cargos ora submetidos à Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de
trabalho semanais - J-40, o direito de opção por essa jornada.
Parágrafo único - Os profissionais a que se refere
este artigo, que não se manifestarem pela Jornada Básica de 40
(quarenta) horas de trabalho semanais - J-40, ficam submetidos
Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais - J-30,
instituída por esta lei.
OPÇÕES PELOS NOVOS PADRÕES DE VENCIMENTOS DOS
SERVIDORES ADMITIDOS OU CONTRATADOS NOS
TERMOS DA
LEI PP 9.160, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1980
QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO
GRUPO 2
MI. 49 - Os servidores admitidos ou contratados
nos termos da Lei n• 9.160, de 3 de dezembro de 1980, para funções
correspondentes aos cargos constantes da coluna "Situação Atual" do
Anexo I, Tabela A, integrante desta lei, poderio realizar opção pelos
padrões de vencimentos e jornadas de trabalho ora instituídos, na forma
do disposto para os titulares de cargos efetivos.
§ - Os servidores que optarem na forma deste
artigo terão sem salários fixados no Grau "A", da Categoria 1, da
Classe Única da carreira correspondente, observadas as datas de
integração provisória previstas para os titulares de cargos de
provimento efetivo da carreira correspondente.
§r - Aos que não optarem no prezo estabelecido,
fica assegurado o direito de permanecerem na situação em que ora se
encontram, recebendo seus salários de acordo com as Escalas de
Padrões de Vencimentos atualmente vigentes para o Quadro Geral do
Pessoal, devidamente reajustados nos termos da legislação específica,
mantida a denominação, a referencia atual de suas funções e
respectivas jornadas de trabalho.
§ r- O disposto neste artigo aplica-se aos
aposentados e pensionistas, no que couber.
Art. 50- Os servidores admitidos ou contratados
nos termos da Lei n° 9.160, de 3 de dezembro de 1980, para as funções
constantes do Anexo VIII, integrante desta lei, poderão realizar opção
pelos padrões de vencimentos e jornadas de trabalho ora instituídas, na
Nana do disposto para os titulares de cargos efetivos, de acordo com a
correspondência estabelecido no•artigo 29.
§ 1 - Os servidores que optarem na forma deste
artigo terão seus salários focados no grau "A", da Categoria 1, da
Classe Única da carreira com a qual foi feita a correspondência,
observadas as datas de integração provisória dos profissionais titulares
de cargos de provimento efetivo da carreira correspondente.
§r - Aos que nio optarem no prazo estabelecido,
fica assegurado o direito de permanecerem na situação em que ora se
encontram, mentidas a denominação, a referência atual de suas funções
e respectivas jornadas de iribalho e receberia seus agários de acordo
com as Escalas de Padrões de Vencimentos atualmente vigentes para o
Quadro Geral do Pessoal, devidamente reajustados, nos termos da
legislação específica.
§ 3° - Os servidores que realizarem a °pato a que se
referi este artigo ficam submetidos às Jornadas Básicas de 30 (trinta)
ou 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - J-30 ou J-40,
respectivamente, instituidas por esta lei, conforme o caso.
§ 4° - O disposto neste artigo aplica-se aos
aposentados e pensionistas, no que couber.
DISPOSIÇÕES ESPECIFICAS PARA SERVIDORES
ADMITIDOS OU
CONTRATADOS ESTÁVEIS DO QUADRO DOS
PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO
Art. 51- Aos servidores admitidos ou contratados
nos termos da Lei or° 9.160, de 3 de dezembro de 1980, para funções
do Quadro dos Profissionais da Fiscalizaçáo-QPF, estáveis por força
do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
assistem, além dos direitos previstos na legislação específica, os
seguintes:
I - inscrição de oficio nos concursos públicos a
serem realizados após a publicação desta lei, para provimento dos
cargos a que correspondam as respectivas fiações, ainda que aio
disponham, à época, da escolaridade exigida para seu provimento;
II - tempo de usviço público 'municipal computado
como título nos concursos de ingresso para movimento dos cargos a
que correspondam as respectivas fimções;
IQ - licença sem vencimentos, nos termos da
legislação em vigor,
IV - readaptação nos termos da legislaçáo em vigor,
que não acarretará diminuição nem aumento de salários;
V - contagem de tempo de exercício na função,
como no cargo, para fins de promoção por merecimento e antiguidade,
a partir do ingresso no cargo efetivo correspondente;
•
VI - enquadramento, por promoção, para o grau
correspondente, observado o critério de antiguidade constante do
Anexo X, integrante desta lei;
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VII - classificação no
encontrava quando viera tildarias cargo ef
fraçáo ocupada.
§ - Para fins do disposto Num
sedo computados 4 (quatro) pontos por ano —de
fimçâo correspondente ao c,rgo titularizado pelo onal da
Fiscalização.
or -o enqiadr.mento a que se refere o inciso VI
deste artigo será concedido uma3niça vez, ao exercicio de 1998.
§ 3' -Na ccm4esaão dos afastamentos previstos no §
1* do ardgo 45 da Lei re 8.989 de 29 de outubro de 1979 ; para os
servidores referidos neste artigo, observar-se-á o disposto no artigo 27
desta lei.
• 4 - Aos atuais servidores estáveis, admitidos ou
contratados, para funções is quais foi estabelecido correspondência por
esta lei, fica assegurado, na contagem de tempo para fins de concurso
público e promoção, o cômputo do período anterior, de exercício nessa
fimção.

DISPOSIÇÕES ESPECIFICAS PARA OS SERVIDORES
ADMITIDOS OU CONTRATADOS NÃO ESTÁVEIS, DO
QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO
Art. 52- Aos servidores admitidos ou contratados
nos termos da Lei n• 9.160, de 3 de dezembro de 1980, para funções
do Quadro dos Profissionais da Fiscalização-QPF, :No estáveis,
assistem, além dos direitos previstos na legislação específica, os
seguintes:
I -inscrição de oficio no primeiro concurso público
a ser realizado após a publicação desta lei, para provimento dos cargos
a que correspondam as respectivas funções, ainda que não disponham,
à época, da escolaridade exigida para seu provimento;
- alteração ou restrição de função, temporária ou
permanente, para os que apresentarem comprometimento parcial e
permanente ou parcial e temporário, de saúde fisica ou psíquica,
atribuindo-se-lhes encargos mais compatíveis com sua capacidade, com
remuneração correspondente à referência de vencimentos de sua
função.
§ - Fica vedada a concessão dos afastamentos
previstos no § 1° do artigo 45, da Lei ta" 8.989, de 29 de outubro de
1979, aos servidores a que oe refere este artigo, exceto para o exercício
de cargo de provimento em comissão das Autarquias, Tribunal de
Contas e Calmara, todos do Municipio de Sio Paulo.
§ - A mio aprovação no concurso público a que
se refere o inciso I deste artigo acarretará a dispensa automática do
admitido :No estável, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados
da homologação do comuna, nos termos do inciso V, do artigo 23 da
Leia' 9.160, de 3 de dezembro de 1980, assegurado o pagamento de
Nrias proporcionais e 13* salário proporcional.
§ -0 servidor que, aprovado no concurso público
a que se refere o inciso I date artigo, aio for nomeado para o cargo
correspondente à função que exerça, durante o prazo de sua validade,
seri inscrito de oficio nos concursos públicos subsequentes, observado,
sempre, o disposto no parágrafo anterior.
§ 41* - O disposto ao parágrafo anterior não impede
as demais hipóteses de dispensa, previstas no artigo 23 da Lei n° 9.160,
de 3 de dezembro de 1980.
DISPOSIÇÕES RELATIVAS A APOSENTADOS E
PENSIONISTAS
QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO
Art.
.
53 - Os proventos, as pensões e os legados
serão revistos e fixados de acordo com as denominações, referências,
Classes e Categorias correspondentes, conforme o caso, constantes dos
Anexos integrantes desta lei, observadas as disposições relativas às
opções pelos padrões de vencimentos ora instituídos, para os
servidores em atividade.
§ 1'- Os aposentados em cargos do Grupo 1, bem
assim os pensionistas, que não concordarem com a fixação de seus
proventos ou pensões nos novos padrões de vencimentos ora
instituídos, deverão manifestar-se expressamente, a qualquer tempo, a
partir da data da publicação desta lei.
§ - Para os efeitos deste artigo, os aposentados
em cargos do Grupo 2, bem assim os pensionistas, deverão realizar
opção pelos padrões de vencimentos e tabelas relativas is Jornadas de
Trabalho instituirias por esta lei.
§ 3° - A opção, para os aposentados e os
pensionistas, poderá ser realizada, a partir da data da publicação desta
lei, a qualquer tempo.
§ 4° - Os aposentados e pensionistas que não
optarem pelos padrões de vencimentos instituídos por esta lei
permanecerão na situação em que ara se encontram.
§ - Os aposentados e pensionistas que optarem
ou concordarem com os padrões de vencimentos instituídos por esta lei
terão os seus proventos ou pautas fixados nesses padrões, observadas
as normas previstas para os profissionais an atividade, no que couber,
e as seguintes:

a) para os que se aposentaram ou faleceram na
condição de servidores efetivos, em cargos que passam a integrar a
nova carreira do Quadro dos Profissionais da Fiscalização-QPF, do
Grupo 1: os respectivos proventos ou pensões serão fixados nas
Categorias das Classes! ou 11;
b) para os que se aposentaram ou faleceram na
condiçâo de servidores efetivos, an cargos que passam a integrar as
novas carreiras do Quadro dos Profissionais da Fiscalização-QPF, do
Grupo 2: os respectivos proventos ou pensões 3C110 fixados nas
Categorias da Classe Única;
c) para os que se aposentaram ou faleceram na
condição de extranumerários ou servidores admitidos ou contratados
nos termos da Lei o 9.160, de 3 de dezembro de 1980: os respectivos
proventos ou pensões sedo fixados no Grau "A", da Categoria I, da
Classe Única das novas carreiras, aos quais correspondem as
respectivas fundes.
§ 6° - Os Profissionais da Fiscalizaçâo que, na
atividade, estavam miados à Jornada de 33 (trinta e três) horas
semanais de trabalho - H-33 talo seus proventos ou pensões fixados
na Tabela da Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais 3-30, instituída por esta lei.
§ 7"
Os Profissionais da Fiscalização que, na
atividade, estavam arejados á Jornada de 40 (quarenta) horas semanais
de trabalho - 11-40, aposentados ou cujo óbito se deu anteriormente à
vigência desta lei, terão =IS proventos ou pensões fixados na Tabela
da Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 3-40,
ora instituída.
-

§ 8° - Os Profissionais da Fiscalização que, na
atividade, estavam sujeitos à Jornada de 44 (quarenta e quatro) horas
emanais de trabalho - 11-44 ou outras juntadas superiores a esta,
aposentados ou cujo óbito se deu anteriormente à vigência desta lei,
terão seus proventos ou pensões fixados na Tabela da Jornada Básica
de 44 (quarenta e quatro) horas da trabalho amimais' a 1.1444, orit
instituída.
§ 9° - Na fração da remunerado relativa aos
proventos e pensões, serio observados os critérios, condições e
incompatibilidades previstos nesta lei, para os Profissionais da
FiscalizaçáO em atividade, tomando-se como base para contagem de
tempo na carreira ou cargo, a data limite de sua aposentadoria ou
falecimento, prevalecendo aquela que primeiro ocorreu.
§ 10 - Para cálculo do valor da Gratificado de
Produtividade Fiscal a ser paga aos aposentados do Grupo 1, ou aos
pensionistas, será multiplicado por 1,2 o número de pontos daquela
Gratificado que os servidores haviam incorporado na ciciado de sua
aposentadoria ou falecimento, obtidos de conformidade com a alínea
"a" do artigo 18 da Lei n• 8.645, de 21 de novembro de 1977, e
legislado subsequente.
§ 11 - Para os fins de aplicação do disposto no
parágrafo anterior, os MOI de aposentadoria ou falecimento sem má o
servidor tenha incorporado a Gratificação de Produtividade Fiscal
relativa ao exercido de cargo de provimento em comissão, serão
revistos por ocasião da fixação doe proventos ou pensões nos novos
padrões de vencimentos institiddos por esta lei.
§ 12 - O fator a que se refere o 010 será, também,
utilizado para os pontos de produtividade fiscal percebidos pelo
servidor anteriormente à vigência desta lei, na hipótese de sua
aposentadoria ou falecimento, antes de implementado o prazo a que se
refere o artigo 19 da Lei n°8.645, de 21 de novembro de 1977.
SERVIDORES TITULARES DE CARGOS DOS GRUPOS 1 E 2
NÃO OPTANTES PELOS NOVOS PADRÕES DE
VENCIMENTOS
Art, 54 - Os atuais titulares de cargos que compõem
o Quadro dos Profissionais da Fiscalização -QPF, dos Grupos 1 e 2,
que do optarem ou que não concordarem com sua integração nos
padrões de vencimentos e novas carreiras anilados por esta lei,
permanecerão na situação em que ora se encontram, ou em que se
encontravam anteriormente à integração, conforme o caso, revertendo
seus cargos para o Quadro Geral de Pessoal ou Quadro da Fiscalização
Tributária, enquanto permanecerem em atividade, retomando os cargos
à Categoria 1 da Classe I ou única, quando de suas vacâncias.
01° - Os titulares de cargos referidos neste artigo
permanecerão cumprindo as Jornadas de Trabalho a que estão
atualmente submetidos e suas respectivas remunerações serão pagas
nas condições previstas em disposições espedficas desta lei.
02° - Decreto do Executivo disporá sobre a forma
de promoção e acesso dos titulares de cargos a que ae refere este
artigo, sendo que o acesso será operado mediante enquadramento, por
antiguidade na carreira.
§ 3' - O disposto neste artigo aplica-se aos
Profissionais da Fiscalização que desistirem da sua opção, nos termos
desta lei.
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INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES TITULARES DE
CARGOS DE INSPETOR FISCAL
Art. 55 - Os atuais titulares de cargos de
provimento efetivo que compõem a carreira de Inspetor Fiscal serão
integrados, provisoriamente, nos novos padrões de vencimentos
institiddos por esta lei, correspondentes a esses cargos, no prazo
previsto no artigo 61 desta lei.
01. - A integrado provisória será efetuada nas
Categorias das Classes I e 11 da nova carreira, observada a
correspondência da Classe em que o profissional estiver na data da
publicação desta lei, na seguinte conformidade:
I - Na Classe Ida nova carreira:
a) titulares de cargos da Classe I da atual carreira na Categoria 1;
b) titulares de cargos da Classe II da atual carreira
na Categoria 3;
li - Na Classe H da nova carreira:
a) titulares de cargos da Classe III da atual carreira na Categoria 1;
b) titulares de cargos da Classe IV da atual carreira
- na Categoria 3;
IR - Sedo também integrados nas categorias da
Crase I os servidores que detiverem o tempo estabelecido a seguir,
considerado, exclusivamente, o de carreira, apurado até 31 de julho de
1997:
a) Categoria 1 - de O a 3 anos;
b) Categoria 2- acima de 3 até 6 anos;
c) Categoria 3 - acima de 6 até 9 anos;
d)Categoria 4 - acima de 9 anos.
§ r - A integração provisória produzirá efeitos a
partir do mês da publicação do respectivo ato.
§ 3° - Até a publicação dos atos de integração
provisória, os servidores abrangidos por esta lei receberão seus
vencimentos na Ulla prevista pela legislação vigente para o (ididro
da Fiscalização Tributária, devidamente reajustados de acordo com as
normas em viga; mantidos o padrão de vencimentos atual de seus
cargos e demais benefícios, nos percentuais e bases atualmente
percebidos.
§ 4° - O servidor conservará, na integração, o
mesmo grau de sua situação anterior.
§ 5°- Para os fins desta lei, será computado como
tempo de carreira o pedido de exercício, ao Gabinete do Prefeito e na
Secretaria das Finanças, dos respectivos titulares nos cargos de
Inspetor Fiscal e de Lançador.
Art. 56 - A integração definitiva dos servidores
referidos no artigo anterior será feita no prazo de até 90 (noventa) dias,
a contar do término do prazo da integração provisória, estabelecido ao
artigo 61 desta lei.
§ 1° - As condições para a integração definitiva são
as previstas no artigo 57 desta lei.
§ 2° - A integração definitiva produzirá efeitos a
partir do mês da publicação do respectivo ato.
Art. 57 - A integração definitiva dos titulares de
cargos da carreira de Inspetor Fiscal será Seita nas Categorias das
Classes! ou H da nova carreira.
§ I' - Serão integrados nas Categorias da Classe H
da nova carreira, os servidores que, até 31 de julho de 1997, tiverem
preenchido as seguintes condições:
a) Categoria 1: tempo mínimo de 11 (onze) anos na
carreira, título de cursos de graduação, de especialização ou extensão
universitária, reconhecido na forma da lei, ou créditos em atividades
técnico-científicas ou an atividades de educação continuada, realizadas
ou referendadas pela Prefeitura do Município de São Paulo, todos
correlacionados com • área de atuado, totalizando, no mínimo, 180
(cento e oitenta) horas;
b) Categoria 2 : tempo mínimo de 15 (quinze) mie&
na carreira, título de cursos de graduado, de especialização ou
extensão universitária, reconhecido na forma da lei, ou créditos em
atividades técnico-cimtificas ou em atividades de educação continuada,
reidizadas ou referendadas pela Prefeitura do Município de São Paulo,
todos correlacionados com a área de atuação, totalizando, no mínimo,
- -180(temlb=Uiáttela; horae;c) Categoria 3 : tempo mínimo de 17 (dezessete)
anos mi carreira, título de cursos de graduação, de mestrado, doutorado
ou livre docência, reconhecido na fonas da lei, ou créditos em
atividades técnico-cientificas eu em atividades de educação continuada,
realizadas ou referendadas pela Prefeitura do Município de São Paulo,
todos correlacionados com • área de Mode, totalizando, no mínimo,
360 (trezentas e sessenta) horas.
§ 2° - A integração na Classe 11 da nova carreira, de
que tratam o parágrafo anterior e o inciso II do § 1° do artigo 55, do
poderá exceder 30% (trinta por cento) do total dos cargos existentes na
carreira.
§ 3'- Se houver concorrentes em número superior a
30% (trinta por cento) do total de cargos existentes na carreira, os
servidores que apresentarem títulos, na forma do 01' deste artigo,
serão classificados de acordo core os critérios a serem fixados pela
Comissão Especial instituiria na forma do artigo 70 desta lei.
§ 4' - Não será computado . como título o curso de
graduação correspondente ao utilizado para o provimento do . cargo
efetivo de que é titular o profissional.
§ - Os títulos de que trata este artigo deverão ser
apresentados, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação
desta lei, junto à Comissão Especial instituida na forma do artigo 70,
inclusive pelos Profissionais que estiverem afastados por motivo de
doença, férias e outros.
•
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§ 6° - Se após. integração definitiva na Classe II de
que trata o artigo anterior, a quindidede de cargos titulatizados não
atingir 30% (trinta por cato) do total de magos da carreira, e existindo
cargos vagos na Classe • I da nova carreira, a diferença será
transformada, automaticamente, em cargos da Classe IL
§ 7° - Fica assentado ao Inspetor Fiscal Manter, ia
integração definitiva, a Categoria obtida na integração provisória,
independentemente da apresentação de títulos e do tempo mínimo
exigido neste artigo.
§
- Para os efeitos deste artigo, a Comissão
Especial de que trata o artigo 70 desta lei definirá as atividades técnicocientíficas a serem consideradas, bem como os seus respectivos
créditos.
§ 9' - O servidor conservará na integração definitiva '
o mesmo grau da sua situação anterior.
§ 10 - Após a acomodação dos Inspetores Fiscais
nas respectivas classes, decreto do Executivo definirá a composição da
nova carreira.
TITULARES DE CARGOS DE AGENTE DE APOIO FISCAL
E AGENTE V1STOR
Art. 58 - Os atuais titulares de cargos de
provimento efetivo do Grupo 2, optantes peias novas carreiras e pelos
padrões de vencimentos instituídos por esta lei, sedo integrados
provisoriamente nesses padrões, no prazo estabelecido no artigo 61
desta lei.
1° - A integração provisória será efetuada nas
Categorias da Clame Única das novas carreiras, considerado,
exclusivamente, o tempo no cargo ou carreira, apurados até 31 de julho
de 1997, na seguinte conformidade:
I - Categoria 1 - de O a 6 anos;
II - Categoria 2- *cima de 6 até 11 anos;
111 - Categoria 3 - acima de II até 19 anos;
IV - Categoria 4 - acima de 19 anos.
§ 2° - Será computado como tempo no cargo ou
carreira o período em que os titulares de cargos efetivos exerceram as
Funções Gratificadas de Fiscal, Fiscal Técnico, Fiscal Administrativo,
Encarregado de Setor •de Fiscalizado 'e Agente Vistor, constantes das
Leis e' 8.645, de 21 de novembro de 1977, a n' 9.382, de 14 de
dezembro de 1981.
§ 3 - A integrado provisória produzirá efeitos a
.
Partir do Met da Publicação do respectivo ato. •
§ - Até a publicado dos atos de integrado
provisória, os eervidores abrangidos por esta lei receberão seus
vencimentos na forma prevista pela legislação vigente para o Quadro
Gorai do Pessoal ou Quadro da Fiscalizado Tributária, conforme o
caso, devidamente reajustados de acordo com as normas em vigor,
mantidos o padrão de vencimentos atual de seus cargos e demais
beneficiar, nos percentuais e bases atualmente percebidos.
•
§ 5• - O servidor conservará, na integração, o
mesmo grau da sua situação anterior.
§ 6' • Em nenhuma hipótese será realizada a
integração, sem que o servidor manifeste sua opção, na forma desta lei.
Art. 59 - A integração definitiva dos servidores
referidos no artigo anterior será feita no prazo de até 90 (noventa dias),
a coutar do término do prazo da integração provisória, estabelecido no
artigo 61 desta lei.
§ - As condições para integração definitiva são as
previstas no artigo 60 desta lei.
§ 2" - A integração definitiva produzirá efeitos a
partir do mês da publicação do respectivo ato. •
Art. 60 - A integração definitiva dos titulares de
cargos das carreiras do Grupo 2 será feita nas categorias da Classe
Unica das novas carreiras, na seguinte conformidade:
I - Salto integrados definitivamente na Categoria 5,
os servidores que tiverem preenchido, até 31 de julho de 1997, as
seguintes condições:
a) tempo mínimo de 12 (doze) anos na carreira e
cursos com carga horária não inferior a 1.200 (um mil e duzentas)
horas, reconhecidos na forma da lei, ou créditos em atividades de
educação continuada, realizados ou referendados pela Prefeitura do
Município de São Paulo, totalizando 1.200 (um nul e duzentas) horas;
ou
b) tempo miamo de 22 (vinte e dois) anos na
carreira;
II - Os servidores fulo integrados na Categoria 5, na
forma do inciso anterior, serão integrados defmitivamaite na categoria
da Classe Única em que se encontnuent segundo a integração
provisória.
Parágrafo único Os títulos de que trata este artigo
deverão ser apresentados, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da
publicação desta lei, junto t Comissão Especial instituída na forma do
artigo 71, inclusive pelos Profissionais que estiverem afastados por
motivo de doença, férias e outros.
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FIXAÇÃO DE VENCIMENTOS SALÁRIOS, PRO J4 '
11 Í'¼
•
PENSÕES - QUADRO DOS
DA FISCALIZAÇÃO/18 Salornãe ogueira
GRUPOS 1 E 2
R F ; 2, 74
Art. 61- Para os titulares de cargos de provimento
efetivo, dos Grupos 1 e 2, a integração provisória dar-se-á no prazo de
até 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação desta lei.
§ 1° - A integração produzirá efeitos a partir do
primbrodia do mês da publicação do respectivo ato.
- Os Profissionais da Fiscalização, titulares de
cargos de provimento efethyo, em exercício de cargos de provimento
an comissão, passadio a recetieta-Gratiftmrsio de Fluido, de que trata
o artigo 10 da Lei n' 10.430, de 29 de fevereiro de 1988, nos
percentuais e bases estabelecidos nesta lei, automaticamente, a partir
da data de sua integração provisória.
3' - Os Profissionais da Fiscalizado, titulares de
cargos de provimento efetivo, que tenham a Gratificação de Função, de
que trata o artigo 10 da Lei e° 10.430, de 29 de fevereiro de 1988,
tornada permanente, passarão a receber os novos percentuais e bases
fixados nesta lei, automaticamente, a partir da data de sua integração
provisória.
.Art. 62 - Os vencimentos dos nomeados para os
cargos do Quadro dos Profissionais da Fiscelizado-QPF, Grupos I e 2,
de provimento efetivo, a partir da publicação desta lei, serão pagos na
forma prevista pela legislado vigente, para o Quadro Geral do Pessoal
ou Quadro da Fiscalizado Tramaria, até a integração provisória dos
servidores que titubrizam cargos de provimento cativo.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se
aos que iniciarem exercício nos cargos do Quadro dos Profissionais da
Fiscalizado-QPF, após a data da publicação desta lei.
Art. 63 - A fixação dos salários dos servidores
admitidos ou contratados nos termos da Lei a' 9.160, de 3 de dezembro
de 1980, optantes pelos padrões de vencimentos instituldos por esta lei,
dar-se-á á época da integração provisória dos servidores que
titularizam cargos aos quais correspondem as suas fundes.
§ - Os servidores referidos.neste artigo passarão
a receber os novos salários a partir do mas da publicado dos
respectivos atos de fixado.
§ - Os servidores admitidos ou contratados nos
termos da Lei n° 9.160, de 3 de dezembro de 1980, que estiverem
exercendo cargos de provimento em comissão, terão seus salários
fixados na forma deste artigo, após a realização da opção pela
remuneração desses cargos ou das respectivas fluida, prevista nesta
lei.
§ 3' - Até a fixado prevista neste artigo, os
servidores admitidos ou contratados receberão seus salários na forma
estabelecida pela legislação vigente, devidamente reajustados nos
termos da legislação especifica, mentidos a referência atual de sua
fimçao e demais beneficiar, nos percentuais e bases atualmente
percebidos.
Art. 64 - A fixação dos proventos dos que se
aposentaram na condição de titulares de cargos efetivos do Quadro dos
Profissionais da Fiscalizado dar-se-á na seguinte conformidade:
I - provisoriamente: nas categorias da Classe 1,11 ou
Única, conforme o caso, observada a data de integrado provisória
prevista para os titulares de cargos de provimento efetivo;
II - definitivamente: nas categorias da Classe I, li ou
Única, conforme o caso, observado o prazo fixado nos artigos 56 e 59
desta lei.
§1' - O disposto neste artigo aplica-se às pensões e
legados.
§ 2' - A fixação de proventos, pensões e legados a
que se refere este artigo, realizada posteriormente à integração
definitiva dos titulares de cargos correspondentes, será definitiva.

D1SPOSIÇOES FINAIS
Art. 65 - Excepcionalmente, ficam mantidos, nas
mesmas condições, os afastamentos dos Profissionais da
Fiscalização, com base no § l• do artigo 45 da Lei n° 8.989, de 29 de
outubro de 1979, concedidos anteriormente à data da publicação desta
lei.
Parágrafo único - Os afastamentos a que se refere
este artigo, a serem concedidos • partir da data da publicação desta lei,
deverão observar as condições nela previstasArt. 66 - Para fins de integração provisória ou
definitiva • contagem de tempo será feita segundo as normas
estatutárias vigentes.
Art 67 - As integrada provisórias e definitivas
silo formas de acomodado dos atuais titulares de canos abrangidos
pelo Quadro dos Profissionais da Fiscalização - QPF, nas classes,
categorias e referências das novas carreiras instituídas por esta lei.
Parágrafo único - A integração, provisória ou
definitiva, nu Classes!, II ou Única, não constituirá impedimento para
promoção por merecimento ou antiguidade, previstas na legislação
estatutária.
Art. 68 - Os cursos já realizados ou referendados
pela Prefeitura do Município de São Paulo e os títulos já utilizados para
os efeitos de acesso e promoção nas atuais carreiras ou cargos salta
considerados para a integrado definitiva e para a evolução Nacional,
previstas nesta lei.
Parágrafo único - As Comissões Especiais, de que
tratam os artigos 70 e 71 desta lei, definirão os títulos a serem
considerados para fins de fixado dos proventos, legados ou pensões.
Art. 69 - Os atuais servidores efetivos integrados
nos novos padrões de vencimentos, na forma desta lei, terão,
excepcionalmente, no seu primeiro enquadramento por evolução
funcional, computado como tempo mínimo progressivo estabelecido
para cada categoria, noa Anexos VI e VII, exclusivamente o de
carreira, considerado o tempo anterior á sua integrado definitiva.
§ 1'- Para os Profissionais da Fiscalização, titulares
de cargos de provimento efetivo do Grupo 1, no primeiro
enquadramento por evolução Nacional, será exigida,
excepcionalmente, a carga horária dos títulos estabelecidos para a
integração definitiva, prevista no § I° do artigo 57 desta lei.
§ 2° - Nos enquadramentos posteriores serão
observados o tempo de permanência na categoria e a carga horária dos
títulos estabelecidos no Anexo 1, Tabela A, integrante desta lei.
§ 3° - O disposto no parágrafo 1° deste artigo
aplica-se . aos Profissionais da Administração, Desenvolvimento
Urbano, Promoção Social e Cultura. Esporte e Lazer
Art. 70- A integração dos Inspetores Fiscais, nos
novos padrões de vencimentos instituídos por esta lei, será feita por
Comissão Especial, a ser integrada por servidores das Secretarias
Municipais da Administrado e das Finanças, para o fim de autorizar e
promover as medidas necessárias, inclusive editando os atos que
disciplinar as situações dela decorrentes.
Parágrafo único - A composição da Comissão a que
se refere este artigo será definida em ato do Secretário das Finanças.
Art. 71 - A integração dos Profissionais da
Fiscalização, titulares de cargos do Grupo 2, nos novos padrões de
vencimentos instituídos por estalei, acrá feita por Comissão Especial, a
ser integrada por servidores das Secretarias Municipais da
Administração, das Administrações Regionais e das Finanças, para o
fim de autorizar e promover as medidas necessárias, inclusive editando
os atos que deverão disciplinar as situações dela decorrentes.
§ O Secretário das Administradas Regionais
poderá constituir. Subcomissões para funcionarem junto á Comissão
Especial.
. § 2° - A composição da Comissão e da
Subcomissões a que se refere este artigo será definida em ato do
Secretário das Administrações Regionais, de acordo com as
peculiaridades e especificidades das carreiras que compõem o Quadro
doa Profissionais da Fiscalizado-QPF - Grupo 2.
Art. 12- Os Profissionais da Fiscalização, enquanto
não forem integrados.= forma desta lei, deverão cumprir a jornada de
trabalho a que estão atualmente submetidos.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se
aos servidores admitidos ou contratados nos termos da Leio' 9.160, de
3 de dezembro de 1980, até a fixação de seus salários na forma desta
lei.
Art. 73 - Os Profissionais da Fiscalização, que
forem integrados na forma desta lei, serão incluídos, automaticamente,
nas novas jornadas, na seguinte conformidade:
I - na Jornada Básica de 30 (uinta) horas de
trabalho semanais - 3-30: 09 servidores efetivos remanescentes da
Jornada de 33 (trinta e três) horas semanais de trabalho - H-33, que
titularizam cargos ora submetidos à Jornada Básica de 40 (quarenta)
horas de trabalho semanais - J-40, e que não optaram por essa
jornada;
- na Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de
trabalho semanais - J-40:
a) servidores efetivos sujeitos à Jornada de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho - H-40, que titulariam carga
ora submetidos à Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho
semanais - J-40;
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b) servidores efetivos remanescerdes da Jornada de
33 (trinta e três) horas 90903193/1iS de trabalho - H-33, que titulariam
cargos ora submetidos à Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de
trabalho semanais -3-40, e que optaram por essa jornada;
III - na Jornada Especial de 40 (quarenta) horas de
trabalho semanais - 3-40: os titulares de cargos efetivos ora submetidos
à Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais - J-30, era
eXCUICi0 de cargos de provimento em comissão;
IV - na Jornada Básica de 44 (quarenta e quatro)
horas de trabalho semanais - J-44: os titulares de cargos da carreira de
Inspetor Fiscal, em exercício de cargo de provimento efetivo ou de
provimento em comissão do Grupo 3 e os previstos no artigo 85 desta
lei.
Parágrafo único - O disposto nos incisos 1,11 e III
deste artigo aplica-se aos servidores admitidos ou contratados nos
termos da Lei n° 9.160, de 3 de dezembro de 1980, no que couber,
quando da fixado de mus salários na forma desta lei.
Art. 74 - Os atuais Profissionais da Fiscalização
remanescentes da Jornada de 33 (trinta e três) horas semanais de
trabalho - H-33, que realizarem opção pelo ingresso na Jornada Básica
de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 1-40 e que tenham
implementado o prazo para incorporação do "pro-labore", hora-extra e
serviço extraordinário, anteriormente à publicado desta lei, terão, na
ocasião da aposentadoria, esses beneficios calculados na tabela da
Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais - 3-30.
Art. 75 - Para fios de acúmulo remunerado de
cargos ou fiações, ban conto da caracterização de cargo técnico ou
científico, serão observadas as normas regulamentares vigentes.
Art. 76- A9 Gratificações instituídas por legislação
especifica, devidas aos Profissionais da Fiscalizado, ficam alteradas e
passara a ser calculadas na conformidade do estabelecido na coluna
'Situação Nova' do Mexo IX, integrante desta lei.
§ 1* - As demais gratificações devidas aos
Profissionais da Fiscalização não alteradas, na forma deste artigo,.
ficam manadas nas atuais bases, incidências, percentuais e condições,
até que sejam Matados todos os Quadros Especiais e Planos de
Carreira para os servidores da Prefeitura do Município de São Paulo.
§ 2'- Fica vedada, para os servidores de que nata
este artigo, a utilização sob qualquer forma, para cálculo de quaisquer
vantagens ou beneficiou, dos valores correspondentes às referências
DAI e DAS, instinddas peia Lei n° 11.511, de 19 de abril de 1994,
devendo ser utilizados os valeres e as referencias constantes da Escala
de Padrões de Vencimentos - Cargos em Comissão - do Quadro Geral
do Pessoal, vigentes anteriormente à referida lei, devidamente
reajustados nos termos da legislação especifica.
§ 3'- Para os efeitos do aniso 102 da Lei n° 8.989,
de 29 de outubro de 1979, será considerado o valor do padrão do cargo
do Secretário Municipal, vigente anteriormente á Lei n• 11.511, de 19
de abril de 1994, reajustado na fornis da legislado vigente.
§ 4'- Os Profissionais da Fiscalizado, titulares de
cargos de provimento efetivo, que tenham a gratificação prevista no
artigo 100, inciso I, da Lei a° 8.989, de 29 de outubro de 1979, tomada
pemianente noa temos da Lei n° 10.442, de 4 de março de 1988,
passadio a receber os novos percentuais e bases fixados nesta lei,
automaticamente, a partir da data de sua integração provisória.
Art. 77- Em decorrência da instituição das novas
carreiras, na lhana do Anexo 1, Tabela A, integrante desta lei, o tempo
de permanência no cargo ou na cernida atual uri considerado como de
exercício um novas carreiras correspondentes, para todos os efeitos
legais.
Art. 78 - Os atuais servidores titulares de cargos de
provimento efetivo do Grupo 2, a partir do extra:leio de 1998, na
promoção por merecimento, farão jus à contagem do tempo de
exercício na Nado, correspondente ao cargo que titulariam,
na condido de servidor admitido ou contratado nos
a Lei n'
n° 9.160, de 3 de dezembro de 1980, COMO no cargo
efetivo.
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Parágrafo único - Para fins do disposto neste artigo,
sCliI0 computados 4 (quatro) pontos por ano de efetivo exercício na
função correspondente ao cargo fitularizado pelo Profissiooal da
Fistielização.
Art. 79 • A. promoção por antiguidade do
Profissional da Fiscalização, Nu
. lar de cargo efetivo, que 9C realizar a
partir da publicado desta lei, considerará o número de profissionais em
cada grau, em cada categoria da respectiva classe.
Art. 80 - Os cargos de Encarregado de Setor,
Referência AAF-2, de -proviniento em comissão dentre integrantes do
cargo de Agente de Apoio Fiscal, ficam transferidos para o Quadro dos
Profissionais da Administrado - QPA, incluídos no Grupo
Ocupacional 5, e ito Anexo I, Tabela "A", da Lei n° 11.511, de 19 de
abril de 1994, com a referência de vencimentos fixada no DAI-7.
Art. 81 - O artigo 9° da Lei n° 10.224, de 15 de
dezembro de 1986, com a redaçao dada pelo artigo 9° da Lei n° 11.270,
de 22 de outubro de 1992, mantidos os seus parágrafos, passa a ter a
seguinte redação:
"Art. 9° - Para os efeitos do disposto no artigo
anterior, a apuração da produtividade far-se-á,
mensalmente, mediante a atribuição de pontos,
equivalente, cada um, a 0,053% (cinquenta e três
milésimos por cento) do valor do vencimento
correspondente ao padrão QPF-1-A, não sendo
, remunerados os pomos excedentes a 3.000 (três
milr.

Art. 82- O artigo 15 da Lei n° 9.480, de 8 de junho
de 1982, alterado pelo artigo 12 da Lei e 11.270, de 22 de outubro de
1992, mantidos os seus parágrafos, passa a vigorar com a seguinte
redaçã.o:
"Art. 15 - Para os efeitos do disposto no artigo
anterior, a apuração da produtividade far-se-á,
mensalmente, mediante a atribuição de pontos,
equivalente, cada um, a 0,053% (cinquenta e três
milésimos por cento) do valor do vencimento
correspondente ao padrao QPF-L-A, não sendo
, remunerados os pontos excedentes a:
1 3.000 (três mal), quando o funcionário estiver no
exercício do cargo de Agente de Apoio Fiscal Referência QPF-I a QPF-5;
b) 3.800 (três mil e oitocentos), quando o
funcionário estiver no exercício do cargo de
Encarregado de Setor. Referencia DAI-7, privativo
da nova carreira de Agente de Apoio Fiscal."
Art. 83- Mantidos os setas parágrafre, o "arpai" do
artigo 18 da Lei a° 8.645, de 21 de novembro de 1977, alterado por
,

legislação subsequente, bem assim suas alíneas "a", "b", "c" e "d"
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18 - Para os efeitos do disposto no artigo
anterior, a apuração da produtividade fiscal far-se-á,
mensalmente, por meio da atribuição de pontos
equivalentes, cada um, a 0,091% (noventa e um
milésimos por cento) do valor do vencimento
correspondente ao Padrão QPF-6-A, não sendo
remunerados os pontos excedentes a:
a) 3.600 (três mil e seiscentos), quando o
funcionário estiver no exercício de cargo de
Inspetor Fiscal, Referência QPF-6 a QPF-12;
b) 3.800 (três mil e oitocentos), quando o
funcionário estiver no exercício do cargo de
provimento em comado de Chefe de Subdivisao ou
de Assistente Técnico, Referência PFC-1;
c) 4.000 (quatro mal), quando o funcionário estiver
no exercício de cargo de provimento em comissão
de Diretor de Divisar; ou Assessor Técnico,
Referência PFC-2, ou de Assessor de Diretoria,
Referencia PFC-3;
cl) 4.200 (quatro mil e duzentos), quando o
funcionário estiver no exercício de cargo de
provimento an comissao de Diretor de
Departamento, Referência PFC-4".
Art. 84- Aplica-se o disposto no 4 1' do artigo 19
da Lei n° 8.645, de 21 de novembro de 1977, com a redaçao conferida
pelo artigol° da Lei o" 10.184, de 6 de novembro 'de 1986, ao caso de
falecimento do servidor em atividade, antes de implementado o prazo
estabelecido no "capar daquele artigo.
Art. 85- Os Profissionais da Fiscalização, &dana
de cargos de pavimento efetivo do Grupo I, quando vierem a ocupar
cargos de provimento an comissão, de Referencia DAS-14 ou DAS15, os ainda de. Secretário Municipal, Referência" SM, toda
pertencentes à estrutura da Secretaria das Finanças, além das vantagens
decorrentes do exercício desses cargos, farão jus à percepção da
Gratificação de Produtividade Fiscal, equivalente àquela atribuída aos
cargos em comissão de Referência PFC-03, no primeiro caso, e PC04, nos dois últimos.
Art. 86. A correspondência estabelecida nesta lei,
para os cargos de Inspetor Fiscal, bem como para os cargos de
provimento em comissão privativos da atual carreira de Inspetor Fiscal,
aplica-se a toda a legislação em vigor onde exista expressa menção às
referências ora extintas.
Art. 87 - Aplicam-se aos servidores abrangidos
pelo Quadro dos Profissionais da Fiscalização - QPF, organizado por
esta lei, as narinas constantes das disposições finais da Lei if 11.511,
de 19 de abril de 1994, e legislação subsequente, estabelecidas para os
servidores de todos os Quadros do Pessoal da Prefeitura do Município
de São Paulo.
Art. 88. Os Profissionais da Fiscalização do Grupo
' 1, que se aposentaram em cargos efetivos de Chefia ou Direção,
posteriormente transformados em cargos de provimento em comissão,
ficam enquadrados no padrão de vencimentos .QPF-12-E, estabelecido
na Tabela "C", do Anexo II, integrante desta ler.
§ 1° - Ficam assegurados, ainda, aos Profissionais
da Fiscalização referidos neste artigo, as vantagens pessoais
anteriormente adquiridas, bem como o número de pontos da
Gratificação de Produtividade Fiscal e o percentual da Gratificação de
Função, estabelecidos nesta lei, correspondentes aos carpe dos
servidores em atividade, de denominação•e referencia idênticas àquelas
em que se enquadrarem, observado quanto à Gratificação de
Produtividade FiscaL o disposto nos 44 10 e lido artigo 53 desta lei.
O? - O disposto neste artigo aplica-se
. às perasões.e
_
legados-

olha
roc.
Art 89- Fica transformado em
Vistoi, um cargo- de Auxiliar T
Me*
Administração Geral, cujo servidor
para a falcão Gratificada de Fiscal AdruinIstrativo,11*37.1
1 - A transformação prevista neste artigo será
efetivada mediante opção do servidor, no prazo de 90 (noventa) dias, a
contar da publicação desta lei.
§ 2° - O profissional de que trata este artigo, que
realizar a opção prevista no parágrafo anterior, será enquadrado na
Categoria 5, Padrão QPF-5-E, da Classe única da nova carreira de
Agente Vistor, do Quadro dos Profissionais da Fiscalização.
§ 3° - Se o servidor não realizar a opção no prezo
estabelecido, fica assegurado o direito de permanecer na situação em
• --

que

ora se encontra.

- Formalizada a transformação, fica extinta a
Função Gratificada de Fiscal Administrativo, FG-37, ocupada pelo
servidor cujo cargo tenha sido transformado nos termos deste artigo.
§ 5' - Fica igualmente extinta a Função Gratificada
de Fiscal Administrativo, FO-37, na hipótese da não opção do servidor,
pela traosformaplo de que trata o "copai" deste artigo.
Art. 90- Aos servidores admitidos ou contratados
nos termos da Lei a° 9.160, de 3 de dezembro de 1980, para as funções
previstas no Quadro dos Profissionais da Fiscalização, que realizarem
opção pelos padrões de vencimentos de que trata esta lei, fica
assegurada como vantagem de ordem pessoal a diferença da
remuneração desse novo padrão • com a atualmente percebida,
considerando para esse efeito, o abono concedido nos termos da Lei n°
12.289, de 20 de fevereiro de 1997, e eventual legislação subsequente.
Art. 91 - Os deus financeiros, decorrentes da
extensão dos beneficios ora instituído, às pensões e legados deferidos
antes da publicação desta lei, e que vêm sendo pagos pelo Instituto de
Previd&cia Municipal de Silo Paulo - 1PREM, serão suportados, a
partir da _data da respectiva fixação, pela Prefeitura do Município de
São Paulo que, diante da comprovação das despesas, realizará repasses
mensais à Autarquia.
Art. 92 - Fica cessado, a partir do mês da
publicação dos respectivos atos de fixação de vencimentos, salários,
proventos e pensões, o abono concedido nos termos da Lei n° 12.289,
de 20 de fevereiro de 1997, e eventual legislação subsequente, aos
Profissionais da Fiscalização - QPF, abrangidos por esta lei.
DISPOSIÇÕES GERAIS
,
Art. 93 - O /imite máximo de remuneração dos
servidores municipais passa, a partir da data da publicação desta lei, a
ser o correspondente ao fixado pelo artigo 37, inciso XI, da
Constituição FederaL
Parágrafo laico - Não se incluem no cômputo do
limite fixado neste artigo as vates pagas a título de adicionais por
tempo de serviço e sexta parte dos vencimentos.
Art. 94 - As despesas com a execução desta lei
correrão por conta das dotações orçamentárias preprias, suplementadas
se necessário.
Art 95 - Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação, gerando efeitos pecuniários nas condições e datas previstas
em seus artigos 56,59 e 61, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA DO MUNICIPIO Da 840 PAULO, aoe 22 de eateebro
de 1997, eeee da fundação de 840 Paulo.
CELSO PISTA. PlUBISITO
SIDVALDO.SUMERA os OMITO, •eoratdrio dos Negócios Jurídicos
Secretário das Finanças
JOS* ANTONIO DE resma,
MONIS ASSUMO sanear°. Secretário Municipal da Adiei nietrapeo
Publicada na secretaria do Governo Municipal, en 22 de
da 1997.
esbelte°
IDIVALDO ALVES DA SILVA, Secretário do Governo Municipal
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Tabele - itoquiraffluo Manga do Gripei 1.

reina

Proc. N°.
Meio 1, a que at rdaraet oe artigos 2" 4' da 14 a'
Quadro doe Proibeioade da Fletalkaplo
Tabda A - Fopeadraneeitto de cargos do Grupo 1.

Lívia Solorrne • ogrl

SITUAÇÃO Nova

SITUAÇ AO ATUAL

re DE CARGOS
ifirlITC rlitOVIL

DINOMINAÇÃO DO CARGO

RU

4‘

DINOSERAÇÃO DO CARGO

PARTI Ir 1111
TÁBUA CARGOS

Em

.
POUCA Dl ~voemo

moi
TANIA

1 41 1 11 111 1 11
t a il 41 1 1 11 4111
ti! !i mi1 111d

e) Categoria 3

QPF42

'e

.._

Anelo 1. que a• rdentia oa artigos 2' .4' da IA a'
Quadro doa Proflisionais da Fleadização
Tabeleik -'Enquadranainelo de cargos do Grupo 2.
SITUAÇÃO ATUÃ1
ti'DI cAados a DRNOKINACÃO DO CARGO
GT= PRO413. I
-170
• •

Agente d. Apeie Remi_
.

EU.

AAF-1

Lua n• os
UMA CARGOS
P7411

SITUAÇÃO Nova
ozNoaaNar,ÃO DO CARGO
or. mu—
TARZLA
77-111

AGENTE DE APOIO FISCAL

61
l.

QPF-1

Encpedraenato, erigida a habilitaçao
eiperifica.

b) Categoria 2

QP7-1

~do, dentre lindares de ca sos da Categoria 1„ Goto ao Moiam 6
(mie) meu ta Calada

e) Categoria 3

QPF-3

~mo. delire timbres de eer
goe da Categoria 2, ecoa ao Elaine° ,5
(cimo) met mi Categoria

10 Cabsoria 4

e)Cegria3
at
•
.

"
•

'
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serio Medrá Mo idieler a 1200 (um
mil. dozediajborae, reeodeecido oa
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de mieemis ematimeede, redm ou
ratinededee planar. earreladoemir eme a ima& abafie,tedelimes•
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AINCIO 1, a que e rderent os ortiga 2 . e ir da 14 ii
Quadro dos Profissionais da rimalizamlio
Tabela A - Enquadramento de cargos do Grupo L
SITOAC ÃO ATUAL
re DLCARGOS
usmosoNAÇÃo Do CANGO
LIPTOVC nova
Apelo Vidor 1
Ne
Agente Vidor II
3111F
Mate Vidor 111
24

SITUAÇÃO NOVA

PARIR
POUSA MB PROVIMINIO
.
UMA
PP-1R 11~ gemam jriblies de prova.
eim da pume • tilai. estisido o adi'
15140 4. acadimai; do r scso ~pista ou ~iodada

nu

PARTI ir as uswormAÇÃo no cAloo
UMA CARGOS
NM-1 11-111
1200 milOrre VETOR
NSI-3 PP-111
1111-4 PP-M
'

'

a)Calageria 1 •

QPF-1

Faqoadrerieato, exigida a bobamos
49400140,

b)Cumpria 2

QPF-2

Eageadrammto, Mane tildara de cargos da Categoria 1, com ao olaia. 6
(mie) asco =Categoria

c) CAlegoria 3

QPF-3

Eispeadrommte, delire ~ante de carpe &Categoria 2, com ao atinimo 3
(clavo) aom ima Cabraoria

d)Cismaria 4

QPF4
.

I

QPF-3

e) Cabearia 3
.

.
•

.
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~11~0, dentre Seriam de rirgoa da Cabearia 3, comas ~imo 8
(oito) moa em Categoria
Nomeedrecoeoto, dentro tildaria de cargos da Categoria 4, comas mlaimo 3
(bis) moa aa Categoria • cano coca
carga horiria ale inferior a 1200 (lao
mil • danalee) bom recrobecido em
Anos da Ni ea criam ma atividades '
de edacego coatimada, redoiaadaesw
eol
reareadrial paP/SP„cano
ttaliad o
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ár
.
L200 (ma mil • diumine) bone

Amen Ia que% Mareai ee artlyn rerda Lã e
Quadre dee Pretinha" da Irbeallanie
Tabele B cargas de Provimento ema Caldeei° - Grupe 3

oiha
aroc. N°.

SITUAÇÃO NOVA '
SITUAÇÃO ATUAL
azi man
neeromnaçÃo
eu. man r De

II' se
¡CARGOS

TAMILWARGOI

TAULA

.
,

2

Diretor de Depreensão FC-08

PP-I

2

Diretor de ~depeno PPC14

2

neamor de Diretoria

PC-03

PP-I

2

Amam de ~leria

PPC.43 .." 1P4

7

~sai Werke

PC42 PP-I

7

Amam Técnico

PPerat

P1'4

PC-02 PP-1

14

ninar de Divido

PPC42
. .

PP-1

PP4

27

Arrete* Meios

Mn .

114

Chefe de Badalem

nc41

PP-I

14 , Diedra, Divino
27
, 38

Assino& Tratioo

Chen de Eaddhielo

FC-01

FC-01

P14

Anexo II a que se refere o artigo 6 . da Lel n•
QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO
TABELA A - QRUPO 2
JORNADA BASICA DE 30 HORAS SEMANAIS
D
A
B
C
E
1E67/GRAUS
352,62
291,40
320,55
264,88
QPF - 01 240,83
314,72
346,18
380,82
QPF - 02 260,11
286,10
373,88
411,27
308,98
339,92
QPF - 03 280,91
444,16
333,71
367,08
493,711
QPF - 04 303,37
479,71
396,45
436,10
QPF-15 327,64
360,38
QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO
TABELA B - GRUPO 2
JORNADA BÁSICA E ESPECIAL DE40 HORAS SEMANAIS
REE/GRAUS A
321,10
QPF 01
QPF - 02
346,79
QPF - 03
374,53
404,48
QPF -04
436,86
QPF -05

e

c

353,22
381,47
412,00
444,95
480,56

388,54
419,61
453,21
489,45
528,59

470,15
507,74
548,36
592,24
639,60

427,39
461,57
498,50
538,40
581,47

QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO
TABELA C -GRUPO 1
JORNADA BÁSICA DE 44 HORAS SEMANAIS
REF/GRAUS A
e
c
QPF - 06
948,84 1.001,03 1.056,08 1.114,17 1.175,45
QPF - 07
1.001,03 1.056,08 1.114,17 1.175,45 1240,10
QPF - 08
1.056,08 1.114,17 1.175,45 1240,10 1.308,30
QFF.0
1.114,17 1.175,45 1,240,10 1.308,30 1380,26
QPF 10
1.175,45 1.240,10 1.308,30 1.380,26 1.456,17
QPF -11
1.240,10 1.308,30 1.380,26 1.456,17 1.536,26
QPF -12
1.308,30 1.380,26 1.456,17 1.536,26 1.620,76

QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO
TABELA D - GRUPO 3
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
REF
PFC41
PFC-02
PFC-03
PFC-04

VALOR
827,73
910,32
1.001,57
1.101,71

Anexo 111 que se mien o artigo 31 da Lel n'
QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO
ORAIIFICAÇÃO DE FUNÇÃO
GRUPO 3
PADRÃO DO
CARGO
62LIRCIDO
PFC41
PFC412

rrc-e3

PFC-44

% SOBRA
e QPA-13-A
J-40
45%
50%
55%
65%

13

de 16

PP4

/
/
6..‘v1et Salom- r- ogura
ei
FIF ;'ç ; 4
-

QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA FISCAUZAÇÃO
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO
GRUPO 1
PADRÃO DO
CARGO

e QPA-13-A

DAS-OS
DAS -10
DAS-li
DAS-12
DAS-13
DAS -14
DAS -15
DAS-LI
8M

J-4*
25%
35%
45%
50%
55%
65%
80%
90%
90%

woutapo

Anexo NI e que se retem o mapa 32 de Lel te

QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO
GRUPO 2
PADRAO tIO
CARGO
EXERCIDO

DAI 41
DAI 42
DAI 43
DAI 44
DAI-OS
DAI 46
DAI-07
DAI-OS
DAS-OS
DAS-18
DAS-11
DAS-12
EM DIANTE

% St/DRS
QPA47-A

54
. 3I
45%
55%
65%
73%
95%
115%
135%
180%
210%
220%
230%

" artigo 31 da Lal .
Anexo IV • que se refere o puder* r do

CARGO
INDICE DE CORREÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL
EM
EXERCICIO
PFC-04
PFC-01
PFC-02
PFC-03
1,111
1,111
1,187
QPF-08 A QPF-1
1,058
1,105
1,053
PFC-01
1,000 1,053
1,000 , 1,050
PFC-02
1,000 1,000
1,050
1,000 1,000
1,000
PFC-03
1,000,
1,000
PFC-04
1,000 1,000

Anexo V a que se refere • art. 14 da Lei it•
Quadro doe Profissioaab da Fiseallzaplo
Grupo I
CLASSE REF.
ATRIBUIÇÕES
I
QPF-6
Exemplo de terdes baterdes á Ilecalização Urdida privativas

-

QPF-7
QPF-8
Q1'F-9

da cendra de Inmelot Fiscal nos tenra de leuldmIlo empeci&
ca - partIcipaçlb em mos de trabalho ou em equipes para :
a propoeicio de peocedimentoo opeatelonds, deeenvolvimento
de pendia ou de projetos aio rothaeiroe; Pardcipação em pec.

grames de Ireieautedo, aeoarekiore ao &odeio doe ditando,
aspecto. da argealzedo dee amuem e peculiaridades do trabalho;_eistilecia para pregramado de atividade.; eolução de probisem téaticos; revido e impiedade de rodou e procedimentos de trabalho; enodoe e trabalhos prático. ~obsedo aplicaçao de normas e prometo de trabalho previemeate eetaibeleddoe, eepervido e mimado de =bebo, de pasmei auxiliar,
distribuição, orientado de tarefe em maidedes de pequemo porte ou de umidade complexa (divido ou equiveiente) e procedimeatos Medem ao peecelemento de &balo Ribaldos do inscrito. na Divida Ativa. II

QPF-10
QPF-I I
QPF-I2

'
Planejamento, coonleneção a controle de dividirdes de =idade
complexa (Departamento); elabonçie de projeloe de Minam
°denteei° e controle de mu dmenvolvinenIe e Implanteelle e

artilhe critka dos reededog plearieureato de peupleas e adies critica doe ~dors ceados eapedeie.
~Meio da adeoldetrado geral da Unidade a dt Meg 41110,
compoesetes; pertiolpedo era estudos de mujetue de entoa drsem& Adeakiateação relativo a emento' de Deparlemeete; decisão da impleeteello de pejei" plenos ou moinam decido
dei gomem pmie ou ameciala mane trade, não expennemem

1
10 atribuído. a autoddade hieratudaemeate ~dor.
Crusetiteido e ~amigo de grupos de bulido e comiedee
respoodveie pela proposido de ameias. foutioludo de diretrizes 'mak Execudo de tarefas buredes a ilacelizado tributária e proerdiatedos rdethros ao pareelemeeto de débitos Cautério. alio inscritos na Divide Ativa.
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Anuo Via que as refere o§ l' do adligo 16 da -Lel n'
Quadrodoe Profissionais da Fiscalirffilo
Evoluçiho Fuadonal
,

CARGO DO GRUPO 1

CARGO

INSPETOR FISCAL

CRITERIO MORMO
TEMPO

CAT.

W.

1
2
3

QPF-6
QPF-7
QPF-I ,
QPF-9

CLASSE 1

4

CARGO DO GRUPO 1

. . II

~mos ~MIOS
_TEMPO .

REF.

CAT.

- CARGO

. 0;
3'

•

• ACESSO

•
1
2
3

INSPETOR FISCAL CLASSE II

QPF-10
QPF-11
QPF-I2

11 •
15
20

..

Na ibrma es tabelecida no
Ame= I, Tabela A. desta
lel.

• Acesso na Categoria I
(WIFIRde

Anexo Vila que se refere o g l• do artigo 21 da Lei n•
Quadro doa Profissionais da friscaliação
Evoluçáo Funcional
CARGOS DO GRUPO 2
CARGO

Agente de Apoiotbecal
Agente Visto,
- ,

CAT.

REF.

1 -.
2 .
3
4
5

QPF-I
QPF-2
Q11/-3
QPF-4
QPF-5

cRnibuos MÍNIMOS
TEMPO
TITULOS
O
6
11
'19
22
`.
e-

Na Unia estabaleei& no
Aos'.!, Tabala A. desta lei.
'

Anexo VIII a que se refere o artigo 29 da Lei a'
Quadro doe Profissionais da Fiscalização
Correspósidancia de foiçam com cargos de provimento efetivo

i

smAçÃo ATUAL

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO

SITUAÇÃO NOVA
RU.

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO

REF.

Agente Vis,or de Abastecimento

NM-2

Agente 'Victor

IQPF-1

~tente de Limpeza Pública

NM-3

Asais Vistor

QPF-1

Inspetor de Serviços

14144-2

Agente Vigiar

QPF-1

Inspetor de Sinarmacilo.

/41‘1- 1

Agente Vidor
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QPF-1

Anoto Ct gafo se Mire o artigo 76 da 4.
Quadro dos Profissionais da Fisealiragio
Tabda de alisado da Gratlicagiles
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ludilsdo
•
beddidis
..
•-•.
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, 4
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MG

•

OÃe •A'• dali&
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. ~oh Carga

bac aalsidoda do soga
do uni& -

•

....
CLASSIBI:fiew•A• dia beidatúa ili-1, IT-2.1%.1 o Fr4.
a• Qeske dalle~ llibettria. Pema CdP1
gni ii. 3, 3.4. t~teetio
1
I
I
CLAMEM fina IP do ~da IFT-I. PT-2 *MI de
guia dultesdieell~irin, peno Odordo I. ko 1.zianenbiansdo

-

•

CAROOS VIMOS DO GROTO 2

deeliddimiellIK-2,11113,111114•NIÉ-3 da
(Iambo Gani de Parod palas Cequim 4; S odor '
pinisends o Ou Ir olaidellada14111-3 da Quefisi Os- '
mel Ia Poma pesa ~goda I
Clree9r

CAROM EFETIVOS DO Couro 1

'

. Avelo Vidor
• Orme 'A" da Rot I00-2. de Quadro Gond de ~da/
• Slegie de Almid rani
aras "A' datei AAP- I, do Quadre da ifieeditanio Tela
tida

Mem MB las ~Ware • artigo 76 da Ufa'
Quadro das Profindonda da lisainegio
Tabela da Cilada de Gratilicaggo
, 7%ei;-1.1-r

•

e

,r-Tf-

1 • irr.) f•

-

,

".

—
--n

aekneratçÁo ta
OMINEM droidapele
amido de empe co de-

•

_

•

aiiiida

•

.

cume= =aedo Do mero I
2104

rte-1 • lalinindaPC-1 de Quino dalierdiagni 1~
Ililliall lutada ais Deso~.

304

PPC-1 • ladaditaile13 dl Quito finai de Pane{ ger
de as °Maar doas

30%

IPC4 - lidanisiaPC441. Qui. da Farafarge~
parati ano da Distar &Dédalo

Wh

IOC-2 -fialidadaDAM da ilaadm Ound de ~Gd, para
o atro de Aassossr Ténias •

H%

PPC,4 - ididedaDA.13 do Quia~s how&

lirs

PPC4 - fidlneedaDA-13 iii Quadro Clird dePeamed.

Amue X a eme so Mem *artigo 51 da a•
Quadre dos Prelledeauds da Illecaliaaello
Tabela de Enquadrariam* para premeie poraallgaidade ao grane

no gaga •B•

no anu "C"'
ao mau 17
ao pau 1r

16 de 16

3 aaos
7 amo
11 woos ,
15 moo

23/03/2016

Câmara Municipal de São Paulo
Câmara Municipal de São Paulo

Folha
Proc. N°.
ErV18 H OITI

cetim

RF 1J. 7 4

Base de dados : legis
Pesquisa : 12568
Total de referências : 1

1/ 1
Titulo: LEI No 12.568 20/02/1998 (ver documento)
Sem revogação expressa
Ementa: Dispoe sobre a inclusao das carreiras de Arquiteto, Engenheiro e Engenheiro Agronomo no
Quadro dos Profissionais do Desenvolvimento Urbano - QPDU da Prefeitura do Municipio de
Sao Paulo, e da outras providencias.
Projeto: Projeto de Lei No 9/1998 (ver documento)
Autor(es): EXECUTIVO; Celso Pitta
Notas complem.: - Lei no 12.748/1998 - Dispoe sobre a aplicaçao das disposiçoes contidas nesta Lei e nas Leis
no 11.410, de 13 de setembro de 1993, no 11.511 e no 11.512, ambas de 19 de abril de 1994,
no 11.951, de 11 de dezembro de 1995, aos servidores do Hospital do Servidor Publico
Municipal - HSPM.
- Decreto no 38.358/1999 - Define a composiçao das carreiras que integram os Quadros dos
Profissionais da Administraçao - QPA e do Desenvolvimento Urbano - QPDU.
Alterações: Lei 14.185/2006 - Altera a quantidade de cargos da carreira de Engenheiro Agrônomo,
constante desta Lei. (ver documento)
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EVOLUÇÃO gbININAL
LEI
12.568 • DE 20 DE FEVEREIRO DE 1998
Projeto da Lei n• 9/98, do Executivo)
Dispõe sobre a inclusão das carreiras de
Arquiteto Engenheiro • Engenheiro Agrónomo no Qu
adro dos Profissionais do Desenvolvimento Urbano - gpOU, da Prefeitura do Munia/pio .de São Paulo, e dá outra. providências.
CELSO PITIA, Prefeito do Munialpio da São Paulo, usando

das atribuições que lha são oonferidae.por lei.
Paz saber gue a Camara Municipal, em sessão de 19 de fevereiro de 1998, decretou • eu nroemlgo a seguinte lei:
Art. 1° - Esta lei dispõe sobre a inclusão das carreiras de Arquiteto, Engenheiro e Engenheiro Agrônomo no Quadro dos
Profissionais do Desenvolvimento Urbano - QPDU, organizado pela Lei
n° 11.512, de 19 de abril de 1.994, reenquadra cerrai e funções constantes da Lei n° 10.430, de 29 de fevereiro de 1.988, e legislação subsequente, cria novas Escalas de Padrões de. Vencimentos, e dá outras providências.
Parágrafo único - Em decorrência do disposto no
"caput" deste artigo, aplicam-se às carreiras ora incluídas as normas estabelecidas no Quadro dos Profissionais do Desenvolvimento Urbano QPDU, no que couber, bem como as disposições constantes desta lei.
ESCALAS DE PADRÕES DE VENCIMENTOS
Art. 2- Os cargos de Arquiteto. Engenheiro e Engenheiro Agrônomo, que passam a integrar o Quadro dos Profissionais do
Desenvolvimento Urbano - QPDU, ficam incluídos:
- cargos
I -.na Parte Permanente, Tabela III
de provimento em caráter efetivo, que não comportam substituição;
II - no Grupo Ocupacional 1 - cargos de natureza
tecnico-cientifica. correspondentes às profissões regulamentadas ena lei
federal.
Art. 3" - Os cargos de provimento efetivo de Arqui•
teto. Engenheiro e Engenheiro Agrônomo, ora incluídos no Quadro dos
Profissionais do Desenvolvimento Urbano - QPDU, ficam com as quan
tidades. denominações, referências de vencimentos e formas de provimento estabelecidas na conformidade do Anexo I integrante desta lei,
pa:ssando a integrar o Anexo I - Enquadramento de Cargos do Grupo 1,
constante Lia Leia' 11.512, de 19 de abril de 1.994.
g - Os cargos a que se refere este artigo, constantes da coltora "Situação Atual", do Anexo I, integrante desta lei, ficam
mantidos com as transformações ocorridas, nos termos do estabelecido
na coluna "Situação Nova" do mesmo Anexo.
'
,1 2- Em decorrência das modificações ora eperadas
Sca alterado o Quadro da Engenhana e Arquitetura.
Art. 4° - Os cargos de provimento em comissfo, privativos das atuais carreiras de Arquiteto, Engenheiro e Engenheiro
Agrônomo. constantes da coluna "Situação Atual" do Anexo T. inteardnte desta lei, assain a ser privativos .ias c:uretras cerrespendeniec, LLL- .ILL
delecidas na 'coluna '' Situação Nova" do mesmo Anexo, ressalvadt.
sanação dos atuais titulares.
§ 1 * - Os cargos de provimento em comissão. privativos das classes Supenores das atuais carreiras de Arquiteto. Engenheiro
e Engenheiro Agrónomo, passam a ser. privativos dos integrantes nas

carreiras correspondentes.
§ 2° - Na hipótese do parágrafo anterior, - dar-se-á
preferência aos titulares de cargos:
rs) nas categorias da Classe II;
&Inas categorias 3 e 4 da Classe
•
§ 3 - Os titulares de cargos das carreiras a que se
refere este artigo, não optantes pelos padrões de vencimentos instituídos por esta lei, poderão titularizar cargos de provimento em comissão
privativos da respectiva carreira nova.
Art. 5° - Às novas carreiras de Arquiteto, Engenheiro
e Engenheiro Agrónomo de que trata esta lei, aplicam-se as mesmas disposições previstas nos artigos 8° a 13 do Quadro dos Profissionais do
De.senvolvimento Urbano - QPDU, organizado pela Lei n° 11.512, de 19
de abril de 1994, no que se refere à configuração das carreiras, provimento de cargos e acesso.
Art. 6 - Ficam instituídas as Escalas de Padrões de
Vencimentos dos cargos de Arquiteto, Engenheiro e Engenheiro Agrónomo, compreendendo as referências, os graus e os valores constantes
do Anexo II, Tabelas "A" e "B", integrante desta lei. '
§. I° - As Escalas de Padrões de Vencimentos, ora
. instituídas, passam a integrar o Anexo O, a que se refere o artigo 6° da
Lei n° 11.512, de 19 de abril de 1.994, e legislação subsequente, como
Tabelas "E" e "F', na seguinte conformidade:
a) Quadro dos Profissionais do Desenvolvimento Urbano Tabela E- Grupo I- Arquiteto, Engenheiro e Engenheiro Agrónomo Jornada de 30 horas semanais;
b) Quadro dos Profissionais do DesenvolvimerRo Urbano Tabela F- Grupo 1- Arquiteto, Engenheiro e Engenheiro Agrônomo Jornada de 40 horas semanais.
§ 2° - Na composição das Escalas de Padrões de
Vencimentos observar-se-á, sempre, no mínimo, o percentual existente
entre o valor de unia referência e a que lhe for imediatamente subsequente, em cada Escala instituída por esta lei.
§ 3° - Observar-se-á, ainda, entre cada grau, AIO Minimo,o percentual existente em cada Escala de Padrões de Vencimentos,
instituída por estalei.
§ 4° - As Escalas de Padrões de Vencimentos de que
trata este artigo serão atualizadas a partir do mês de julho de 1.997, de
acordo com os reajustes e revalorizações concedidos aos servidores
municipais, nos termos da legislação especifica, inclusive a complementação e compensação de reajustes previstas na Lei o" 12.397, de 3 de
julho de 1997.
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:-..uNÇOEs E.v.ERCIDAS -POR PROFISSIONAIS ARQUITETOS,
ENGENHEIROS E ENGENHEIROS AGRÔNOMOS
Art. 9' - As funções correspondentes aos cargos
constantes da coluna"Situação Atual" do Anexo 1, integrante desta lei,
fictun coe: sua denominação alterada, nos rirmos do estabelecido na
coluna "Situação Nova" de mesmo Anexo.
Art. 10 - As funções previstas nesta lei, exercidas
por Profissionais Arquitetos, Engenheiros e Engenheiros Agrónomos, ficam destinadas à extinção na vacância., ' •
.
.
EXERCÍCIO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
'Art. 11 7 Os Profissionais do Desenvolvimento Urbano, titulares-de cargos 'de provimento efetivo de Arquiteto, Engenheiro
e Engenheiro Agrónomo que perceberem seus vencimentos de acordo
com as Escales instituidas por esta lei, quando forem nomeados ou designados para o exercício de cargos de provimento em comissão, terão, a
título de remuneração, enquanto no exercício desses cargos:
- o respectivo padrão de vencimentos constantes da
Tabela da Jornada de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - J-40,
básica ou especial, prevista nesta lei;
II - a Gratificação de Função de que trata o artigo 19, .
desta lei.
Parágrafo único - A percepção da Gratificação de
Função a que se refere este artigo, nas bases e percentuais estabelecidos
pela Lei n° 11.511, de 19 de abril de 1994, inclusive a tornada permanente, implica a exclusão, por incompatibilidade, da percepção do Adicional de Função, previsto na Lei n° 10.183, de 6 de novembro de 1.986,
calculado sobre o Padrão EA-4-E, nos percentuais estabelecidos no
Anexo 11 - Gratificação de Função - Nível Superior, da Lei n° 10.430, de
29 de fevereiro de 1.988, incorporado ou ano.
Art. 12 - A Gratificação de Função devida pelo
exercício de cargos de provimento em comissão observará as condições,
critérios, incompatibilidades e vedações estabelecidos na legislação
municipal específica e, em especial, os constantes da Lei n° 10.430, de
29 de fevereiro de 1.988, e da Lei n° 11.511, de 19 de abril de 1.994.
Art. 13- Aos atuais Profissionais do Desenvolvimento Urbano, titulares de cargos de provimento efetivo de Arquiteto, Engenheiro e Engenheiro Agrónomo, não optantes pelos padrões de vencimentos instituidos por esta lei, ficam mentidas a concessão e percepção
do Adicional de Função, nas mesmas bases, percentuais e demais condições fixados no artigo 3° da Lei n' 10.183, cie 6 de novembro de 1986, e
legislação subsequente.
§ I° - Para os efeitos do disposto no artigo 3* da Lei
n° 10.183, de 6 de novembro de 1986, e legislação subsequente, o padrão de vencimento do cargo de provimento em comissão observará as
referências e respectivos valores da Escala de Padraes de Vencimentos Cargos em Comissão - do Quadro Geral do Pessoal, vigentes anteriormente á Lei ri' 11.511, de 19 de abril de 1.994, devidamente reajustados
nos termos da legislação específica.
§r - O direito de opção pela remuneração do cargo
em comissão, assegurado no "caput" do artigo 3° da Lei n° 10.183, de 6
de novembro de 1.986, observará os valores das referências de vencimentos mencionados no parágrafo anterior.
. 1 3'' Os Profissionais do Desenvolvimento Urbano
referidos neste artigo permanecerão cumprindo as Jornadas de Trabalho
ou Regimes Especiais de Trabalho a que estão atualmente . submetidos,
em razão do e.xercicio do cargo de provimento em comissão.
§ 4° - Sob nenhuma hipótese será concedida a Gratificação de Função nas bases e percentuais estabelecidos pela Lei n°
11.511, de 19 de abril de 1994, aos profissionais mencionados neste artigo.
Art. 14 - Os servidores admitidos ou contratados nos
termos da Lei n° 9.160, de 3 de dezembro de 1.980, que realizarem a
opção pelos padrões de vencimentos instituídos popes -ta lei. quando no
exercício de cargo de provimento em comissão, poderão optar pela remuneração sele devida ou pela da função que desempenham.

§ 1° - Para fins de remuneração dos Profissionais referidos neste artigo, inclusive na aposentadoria ou pensão, são incompatíveis, entre si, as seguintes remunerações:
a) a relativa à Jornada Básica de sua função;
b) a relativa à Jornada Especial de Trabalho, devida
em razão do exercício de cargos de provimento em comissão;
c) a relativa à Jornada Básica de Trabalho do cargo
de provimento em comissão.
. § 2° - Na hipótese de opção pela referência de vencimentos instituida por esta lei para o cargo de provimento em Comissão,
fica vedada a concessão das vantagens pecuniárias absorvidas na respectiva Escala de Padrões de Vencimentos.
Art. 15 - As remunerações aveimir discriminadas
são inacumuláveis entre si, inclusive pata os tais yosentadoria e
pensão dos Profissionais do Desenvolvimento Urbano dte que trata esta
lei:
- o padrão de vencimento do cargo de provimento
em comissão;
11 - o valor do Adicional de Função. previsto na Lei
n° 10.183. de 6 de novembro de 1986, e legislação subsequente, ;iiclusie os incorporados, nos percentuais e bases ali !3XILIJCS:
III - o valor da Gratificação de Função, inclusive -as
tornadas permanentes, nas bases e percciumus instituidos pela Lei n"
! 1.311, de 19 de abril de 1994. •

JORNADAS DE TRABALHO
Art. 16 - Os Profissionais do Desenvolvimento Urbano, molares de cargos de provimento efetivo de Arquiteto, Engenheiro
e Engenheiro Agrónomo, ficará sujeitos a uma das jornadas de trabalho
constantes dos incisos I, II e Hl do artigo 31 da Lei n° 11.512, de 19 de
abril de 1994.
Parágrafo único - Aos Profissionais a que se refere
este artigo aplicam-se as demais disposições relativas às jornadas de trabalho previstas para os servidores que integram o Quadro dos Profissionais do Desenvolvimento Urbano - QPDU.

REMUNERAÇÃO DAS JORNADAS DE TRABALHO
Art. 17 - Os padrões de vencimentos dos Profissionais do Desenvolvimento Urbano de que trata esta lei, sujeitos ás Jornadas Básicas e Especial são os constantes das Tabelas "A" e "B" que
compõem o Anexo II, integrante desta lei.
Parágrafo freie° - Aplicam-se aos Profissionais do
Desenvolvimento Urbano de que trata o "caput" deste artigo, as disposições relativas à Remuneração das Jornadas de Trabalho previstas para
os demais servidores que integram o Quadro dos Profissionais do Desenvolvimento Urbano - QPDU.
COMPOSIÇÃO DOS VENCIMENTOS
Art. 18 - Ficam absorvidos nas Escalas de Padrões
de Vencimentos constantes do Anexo II, Tabelas "A" e "B", instituídas
por esta lei, os seguintes beneficios:
1 - O valor relativo à gratificação instituída pe
. la Lei
n° 9.708, de 2 de maio de 1.984, e legislação subsequente;
II - O valor relativo à gratificação devida pela sujeição à Jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho - H-40, instituída pela Lei n° 8.807, de 26 de outubro de 1.978, e legislação subsequente;
W - O valor devido em razão da sujeição ao Regime
' de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, previsto na Lei n° 8.215,
de 7 de março de 1.975, e legislação subsequente.
Parágrafo ártico - Ficam vedadas a concessão e a
percepção de vantagens, adicionais ou gratificações para os Profissionais
do Desenvolvimento Urbano, de que trata esta lei, nos moldes dos ora
absorvidos, Sob o mesmo titulo ou Urdimento, ainda que revalorizados
ou com outra denominação. " Art. 19- O Adicional de Função de que trata to artigo 3' da Lei n° 10.183, de 6 de novembro de 1.986, com as alterações
previstas no artigo 18 da Lei n° 10.430, de 29 de fevereiro de 1.988, fica
transformado em Gratificação de Função nas bases e percentuais fixados
no Anexo III - Tabela A, Grupo .1, da Lei n° 11.511, de 19 de abril de
1994, para as Profissionais do Desenvolvimento Urbano, de que trata
esta lei, optantes pelos padrões de vencimentos ora instituídos.
§ I° - À Gratificação de Função transformada nos
Lermos deste artigo,..apficani-se as disposições do artigo 10 da Lei n°
10.430 • de 29 de fevereiro de 1.988.
§ r - A concessão da Gratificação de Função referida no "cepos" deste artigo será automática e devida a partir da data da
.
ntegração
provisória nos novos padrões de vencimentos instituídos por
esta lei e implica a renúncia da percepção dos percentuais e bases do
Adicional de Função, inclusive os incorporados.
§ 3 - Fica assegurado ao Profissional do Desenvolvimento Urbano, titular de cargo de provimento efetivo de Arquiteto,
Engenheiro e Engenheiro Agrônomo, o cômputo do período de percepção do Adicional de Função, para os efeitos da permanência da Gratificação de Função.
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OPÇÕES PELOS NOVOS PADRÕES DE VENCIMENTOS-DOS
TITULARES DE CARGOS
Art. 20- Os atuais Profissionais do Desenvolvimento Urbano, titulares de cargos de provimento efetivo de Arquiteto, Engenheiro e Engenheiro Agrônomo, poderio, no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados a partir dá publicação desta lei, optar pelos novos planos de
, carreiras e por mceberem seus vencimentos de acordo com as Escalas de
Padrões de Vencimentos constantes do Anexo II, Tabelas "A" e "B",
. instituídas por esta lei, relativas às Jornadas Básicas de 30 (trinta) ou 40
(quarenta) horas- de trabalho semanais - J-30 ou 1-40, respectivamente,
renunciando, nessa hipótese,;ãplarcepçáo e incorporação, dos seguintes
, •
beneficios:
1 - das vantagens mencionadas nos incisos I a III do
artigo 18 desta lei;
II - do valor relativo ao adicional de 1/3 (um terço),
devido pela inscrição nos Regimes Especiais.de Trabalho, extintps pelo
artigo 12 da Lei a° 6.226, de 4 de janeiro de 1.963;
- do valor relativo ao Adicional de Função, previsto na Lei n° 10.183, de 6 de novembro de 1.986, e legislação subsequente. § I' - Aos que não se manifestarem no prazo estabelecido, fica assegurado o direito de percepção dos beneficios nos termos
da legislação em vigor, sendo que, nesta hipótese, receberão seus vencimentos, proventos e pensões de acordo com as Escalas de Padrões de
Vencimentos atualmente vigentes para o Quadro da Engenharia e Arquitetura, devidamente reajustados nos termos da legislação especifica,
mentidas as atuais referências de seus cargos e respectivas jornadas de
trabalho.
§ 2° - Aos servidores que se encontrarem afastados
por motivo de doença, férias e outros, o prazo consignado neste artigo
será computado a partir da data em que voltarem ao serviço.
§ - A opção de que trata este artigo,será provisória, durante o prazo de 90 (noventa) dias, a contar do ato de integração
definitiva, findo o qual adquirirá caráter irretratável, se não houver expressa manifestação da desistência da opção feita.
§ 4"- No caso de desistência da opção de que trata o
parágrafo anterior, o servidor reverterá à situação anterior, passando a
perceber seus vencimentos na forma do disposto no parágrafo 1° deste
artigo
§ 5° - A Opção de que trata este artigo implica a renúncia de vantagens pecuniárias cuja percepção ou incorporação são
consideradas incompatíveis, na forma do disposto nesta lei.
§ - Ficam vedadas a concessão e a percepção de
vantagens, adicionais ou gratificações, para os Profissionais do Desenvolvimento Urbano, de que trata esta lei, nos moldes dos que constam
nos incisos deste artigo, sob-o mesmo titulo ou fundamento, ainda que
revalorizados ou com outra denominação, exceto a Gratificação de Função, que será concedida nos novos percentuais e bases estabelecidos no
Anexo - Tabela A, Grupo I da Lei n° 11.511, de 19 de abril de 1.994.
§ 7° - O disposto neste artigo aplica-se aos aposentados e pensionistas, observadas as disposições especificas Pata eles Pre vistas nesta lei.
-Art. 21- Os atuais Profissionais do Desenvolvimento
Urbano, titulares de cargos de provimento efetivo de Arquiteto, Engenheiro e Engenheiro Agrônomo, incluídos no Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE ou Regimes Especiais de Trabalho, extintos
pelo artigo 12 da Lei a° 6.226, de 4 de janeiro de 1.963, optantes pelos
padrões de vencimentos instituídos por esta lei, terão sua jornada de trabalho fixada na seguinte conformidade:
I - Para os servidores atualmente submetidos à Jornada de 33 (trinta e três) horas semanais de trabalho - 11-33: Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais - .1-30;
- Para os servidores atualmente submetidos à Jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho - H-40: Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais -1-40.
§ 1° - Os servidores efetivos remanescentes da Jornada de 33 (trinta e três) horas semanais de trabalho - 1-1-33, incluidos no
Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE ou Regimes Especiais de Trabalho referidos neste artigo, que titulariam cargos ora
submetidos à Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - J-40, poderão, ao ato da opção pelos padrões de vencimentos
instituídos por esta lei, manifestar-se pelo ingresso na Jornada Básica de
40 (quarenta) horas de trabalho semanais - J-40. •§
Na hipótese de opção pela Jornada Básica de
30 (trinta) horas de trabalho semanais - J-30, os Profissionais a que se
refere este artigo poderão ingressar, a pedido, a qualquer tempo, na Jornada Especial de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - J-40, podendo dela desligar-se, a qualquer tempo, vedado novo ingresso nessa
jornada, a pedido.
§ 3"- A submissão às Jornadas Básicas e Especial de
que trata este artigo implica o desligamento automático e irretratável do
Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE e dos Regimes Especiais de Trabalho, extintos pelo artigo 12 da Lei n° 6.226, de 4 de janeiro de 1963, bem como a renúncia da percepção dos valores devidos
em razão da sujeição a esses regimes e da incorporação das respectivas
parcelas ou adicional.
§ - A submissão às Jornadas Básicas e Essa:Z.:dal de
que trata este artigo implica a renúncia da incorporação do adicTonal de
1/3 (um terço) relativo aos Regimes Especiais de Trabalho.

r

§ 5' - Fica assegurado ao Profissional referido neste
artigo que, à data da publicação desta lei, estava incluído ao Regime de
Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, em razão do cargoefetivo, no
mínimo há 1*(um) ano, a percepção de vantagem de ordem pessoal, calculada sobre o padrão QPA-13-A, da Tabela da Jornada de 40 (quarenta)
horas de trabalho semanais - J-40, correspondente a:
a) de I até 2 anos : 5%;
b) acima de 2 até 3 anos : 12%;
c) acima de 3 até 4 anos : 18%;
d) acima de 4 até 5 anos : 24%;
e) acima de 5 até 6 anos: 30%;
1) acima de 6 até 7 anos: 36%;
g) acima de 7 até 8 anos: 42%;
h)acima de 8 até 9 anos: 48%;
i) acima de 9 anos: 60%.
§ 6° - Os percentuais fixados no parágrafo anterior
são mutuamente exclusivos, não podendo ser percebidos cumulativamente.
§ 7"- A vantagem de ordem pessoal a que .se refere o
parágrafo 5° será devida a partir da data da integração
provisória dos Profissionais do Desenvolvimento Urbano referidos neste
artigo, que estiverem submetidos ás Jornadas Básica ou Especial de 40
(quarenta) horas de trabalho semanais - 2-40.
§ - Na hipótese de desligamento da Jornada Especial a que se refere este artigo, o profissional retornará à Jornada Básica
de seu cargo e deixará de perceber a vantagem de ordem pisoai de que
trata o parágrafo 5'.
§ 9° - Ao Profissional do Desenvolvimento Urbano
referido neste artigo, submetido à Jornada Básica de 30 (trinta) horas de
trabalho =nanais - 2-30, que não ingressar na Jornada Especial de 40
(quarenta) horas de trabalho semanais - J-40, e ao que dela se desligar,
fica assegurada a percepção da vantagem de ordem pessoal de que trata
o parágrafo ?, na aposentadoria ou pendo.
§ 10 - Os Profissionais referidos neste artigo, incluídos ao Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, ar razão
do cargo efetivo, na data da publicação desta lei, optantes pela Jornada
Especial, na forma ora prevista, terão assegurados, na aposentadoria por
invalidez ou morte, o cálculo dos seus proventos ou pensão no respectivo padrão de vencimentos instituídos para essa jornada, independentemente do prazo fixado no artigo 37 da Lei n° 11.512. de 19 de abril de
1994.
§ II - Os Profissionais referidos neste artigo, que
optarem pela Jornada Especial, na forma ora prevista, quando nomeados
ou designados para o exercicio de cargo de provimento em comissão
permanecerão cumprindo essa Jornada Especial.
§ 12 - A percepção da vantagem de ordem pessoal
prevista no parágrafo 5° fica assegurada na aposentadoria ou pensão, aos
Profissionais do Desenvolvimento Urbano de que trata este artigo, que
tenham sido incluídos no Regime de Dedicação Profissional Exclusiva RDPE, em razão do cargo efetivo, no mínimo, há 1 (um) ano, anteriormente à data da publicação desta lei.
13- Na hipótese do parágrafo 5°, será considerado,
exclusivamente, o tempo apurado até o mês anterior àquele em que o
Profissional do Desenvolvimento Urbano, referido neste artigo, for incluído nas Jornadas Básica ou Especial.
Art. 22 - No ato da opção pelos padrões de vencimentos instituídos por esta lei, fica assegurada aos remanescentes da
Jornada de 33 (trinta e três) horas setnanais de trabalho - H-33, que titularinam cargos ora submetidos à Jornada Básica de 40 (quarenta) horas
de trabalho semanais - J-40, o direito de opção por essa jornada.
Parágrafo Único - Os servidores mencionados neste
artigo, que não se manifestarem pela Jornada Básica de 40 (quarenta)
horas de trabalho semanais -1-40, ficam submetidos à Jornada Básica de
30 (trinta) horas de trabalho semanais -1-30.
D1SPOSIÇOES ESPECIFICAS PARA OS SERVIDORES ADMITIDOS OU CONTRATADOS NOS TERMOS DA LEI ror 9.160,
DE 3 DE DEZEMBRO DE 1980
Art. 23- Os servidores admitidos ou contratados nos
termos da Lei e 9.160, de 3 de dezembro de 1980, para fitaçõetcorrespondentes aos cargos constantes da coluna "Situação Atual" do Anexo I,
integrante desta lei, poderão realizar opção pelos novos padrões de
vencimentos e jornadas de trabalho ora instituídos, na forma do disposto
para os titulares de cargos efetivos.
§ 1° - Os servidores que optarem na forma deste artigo terão seus salários fixados no Grau "A", da Categoria 1, da Classe 1
da carreira correspondente, observada a data de integração provisória
prevista para os titulares de cargos de provimento efetivo das respectivas
carreiras.
§ - Aos que não optarem no prazo estabelecido,
fica assegurado o direito de permanecerem na situação em que ora se
encontram, recebendo seus salários de acordo com as Escalas de Pa- drões de Vencimentos atuahnente vigentes para o Quadro da Engenharia
e Arquitetura, devidamente reajustados nos termos da legislação especifica, mantida as atuais referências de suas funções e respectivas jornadas de trabalho.
§ 3° - O disposto neste artigo aplica-se aos aposentados e pensionistas, no que couber.
Art. 24 - Aos servidores admitidos ou contratados
nos termos da Lei n° 9.160, de 3 de dezembro de 1980, para Nações
correspondentes aos cargos constantes da coluna "Situação . Atuar do
Anexo 1, integrante desta lei, estáveis por força do artigo 19 dq,Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, assistem, além dos - xiireitos
previstos na legislação especifica, os constantes dos incisos 1 a VII e parágrafos do artigo 47 da Lei n° 11.512, de 19 de abril de 1994;observado o disposte nos artigos 8° e 12 da Lei n° 11.597, de II de julho de
1994.
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DLSPOS1ÇOES SOBRE INATIVOS E PENSIONISTAS
Art. 26 - Os proventos, as pensõeS e legados serão
revistos e fixados de acordo com as denominações, referências, classes e
categorias correspondentes, conforme o caso, constantes do Anexo 1,'
integrante desta lei, observadas as disposições relativas ii'opções pelos
padrões de vencimentos ora instituidos para os servidores em atividade.
§ I' - A opção para os aposentados e pensionistas
poderá ser realizadas partir da data da publicação desta lei, a qualquer
tempo.

§ 2"- Os aposentados e pensionistas que ao optarem
pelos padrões de vencimentos instituídos por esta lei permanecerão na
situação em que ora se encontram.
§ 3° - Os aposentados e pensionistas que optarem
vencimentos instituídos por esta lei terão os seus proventos ou pensões fixados nesses padrões, observadas as normas previstas para os Profissionais em atividade, no que couber, e as seguintes:
a) para os que se aposentaram ou faleceram na condição de se,rvidores efetivos, em cargos que passam a integrar as novas
carreiras do Quadro dos Profissionais do Desenvolvimento Urbano QPDU: os respectivos proventos ou pensões serão furados nas categorias da Classe [ ou II;
b) para os que se aposentaram ou faleceram na condição de extranumerários ou servidores admitidos ou contratados nos
termos da Lei n° 9.160, de 3 de dezembro de 1980: os respectivos proventos ou pensões serão fixados no Grau "A", da Categoria I, da Classe
I, das novas carreiras, às quais correspondem as respectivas funções.
§ 4° - Os Profissionais do Desenvolvimento Urbano
de que trata esta lei, que, na atividade, estavam sujeitos à Jornada de 33
(trinta e três) horas semanais de trabalho - 11-33 e que não tenham'incorposado parcelas relativas ao Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE ou Regimes Especiais de Trabalho, extintos pelo artigo 12
da Lei e 6.226, de 4 de janeiro de 1963, terão seus proventos ou pensões fixados na Tabela da Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho
semanais - 1-30, institukla poio esta lei.
§ 5° - Os Profissionais do Desenvolvimento Urbano
de que trata esta lei, que, na atividade estavam sujeitos à Jornada de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho - 11-40 ou outras jornadas com
cargas horárias superiores a esta, e que não tenham incorporado parcelas
relativas ao Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE e os
submetidos aos Regiinea Especiais de Trabalho, extintos pelo artigo 12
da Lei n° 6.226, de 4 de janeiro de 1963, aposentados ou cujo óbito se
deu anteriormente à vigência desta lei, terão seus proventos ou pensões
fixados na Tabela da Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho
semanais - 3-40, ora instituiria.
§ 6° - Os Profissionais do Desenvolvimento Urbano
de que trata esta lei, que, na atividade, estavam sujeitos al Jornada de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho - II-40 que tenham incorporado
parcelas relativas ao Regime de Dedicação Profissional Exclusiva RDPE, em razão do cargo efetivo, terão seus proventos e pena:36 fixados na Tabela da Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho se- moais - J40, instimida por esta lei, hipótese em que renunciarão à percepção das parcelas incorporadas eia razão da sujeição ao regime, e que
vêm sendo pagas em seus proventos ou pensões.
47' - Os Profissionais do Desenvolvimento Urbano
de que trata esta lei, que, na atividade, estavam sujeitos à Jornada de 33
(trinta e três) horas semanais de trabalho - 11-33 e que tenham incorporado parcelas reli6its ao Regime de Dedicação Profissional Exclusiva RDPE, em razão do cargo efetivo, terão seus proventos ou pensões fixados no valor correspondente. à Tabela da Jornada Especial de 40
(quarenta) horas de trabalho semanais -1-40, reduzido à 'metade, acrescidos dos seguintes percentuais calculados sobre esse valor, por ano de
permanência no regime:
a) I ano - 20%;
b) 2 anos - 40%;
c) 3 anos - 60%;
d)4 anos - 80%;
e) 5 anos ou mais - (00%.
§ - Na hipótese do parágrafo anterior, o aposentado ou pensionista renunciará à percepção das parcelas incorporadas em
razão da sujeição ao regime, e que vêm sendo pagas em seus proventos
ou pensões.
§ 9° - Fica assegurada, aos aposentados e pensionistas que tenham incorporado aos seus proventos ou pensão, no mínimo 1
(uma) parcela relativa ao Regime de Dedicação Profissional ,Exclusiva RDPE, em razão do cargo efetivo, a percepção da vantagem de ordem
pessoal nas condições previstas nos parágrafos 5° e 6° do artigo 21
desta lei.
§ 10 - Os percentuais fixados no parágrafo r deste
artigo são mutuamente exclusivos, não podendo ser percebidos cumulativamente.
§ 11 - A vantagem de ordem pessoal a que se refere o
parágrafo 9° deste arttgo será devida a partir da data da fixação dos proventos ou pensões nos novos padrões de vencimentos instituídos por
esta lei.
pelo padres de
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§ 12 - Na fixação da remuneração relativa aos proventos e pensões serão observados os Critérios, condições e incompatibilidades oca previstos para os Profissionais do Desenvolvimento Urbano de que trata esta lei, em atividade, tomando-se como base:
I - para a contagem de tempo na carreira ou cargo, a
data limite de sua aposentadoria ou falecimento, prevalecendo aquela
que primeiro ocorreu;

- da remuneração do cargo, o respectivo padrão
acrescido das parcelas que a ele se incorporam, tomam-se permanentes
cota se integram, na forma da lei. .
§ 13 - Fica assegurada ao Profissional do Desenvol.
vir:lento Urbano de que trata esta lei, que, na atividade, estava sujeito à
Jornada de 33 (trinta e três) horas semanais de trabalho H-33 e que tenha incorporado parcelas relativas ao Regime de Dedicação PrOfiSsi01181
Exclusiva - RDPE, em razão do cargo efetivo, a fixação de seus proventos ou pensão na Tabela da Jornada Básica de 30 (trinta) horas &trabalho semanais - 3-30, quando esta ultima resultar em valor maior lio obtido aí forma prevista no parágrafo 7' deste artigo.

§ 14 - Ficam assegurados ao Profissional do Desenvolvimento Urbano de que trata esta lei, que tenha incorporado todas as
parcelas relativas ao Regime de Dedicação Profissional Exclusiva RDPE, por força de legislação especifica, o. cálculo de seus proventos de
acordo com o parágrafo 7° e a percepção da vantagem de ordem pessoal
a que se refere o parágrafo 90, ambos deste artigo.
§ 15 - O disposto no parágrafo 12 deste artigo aplicase aos Profissionais da Saúde, Educação, Administração, Desenvolvimento Urbano, Promoção Social, Guarda Civil Metropolitana, Cultura,
Esportes e Lazer e da Fiscalização.
SERVIDORES TITULARES DE CARGOS NÃO OPTANTES
PELOS NOVOS PADRÕES DE VENCIMENTOS
Art. 27 - Os atuais titulareide cargos de provimento
efetivo de Arquiteto, Engenheiro e Engenheiro Agrônomo que passam a
compor o Quadro dos Profissionais do Desenvolvimento Ufflano QPDU, que não optarem pelas novas carreiras e padrões de vencimentos
instituídos por esta lei permanecerão na situação em que ora se encontram, revertendo seus cargos para o Quadro da Engenharia e Arquitetura, enquanto permanecerem em atividade, retornando à categoria inicial
da Classe 1 das novas carreiras, quando de suas vacâncias.
§ I° - Os titulares de cargos referidos neste artigo
permanecerão cumprindo as jornadas de trabalho ou regimes especiais a
que estão atualmente submetidos e suas respectivas remunerações serão
pagas nas condições previstas em disposições específicas desta lei.
§ 2° - Decreto do Executivo disporá sobre a forma de
promoção e acesso dos titulares de cargos a que se refere este artigo,
sendo que o acesso será operado mediante enquadramento por antigui• dada na carreira.
INTEGRAÇÃO—DOS SERVIDORES TITULARES DE CARGOS
EFETIVOS
Art. 28 -Os atuais titulares de cargos de provimento
efetivo de Arquiteto, Engenhe:rd:e . Engenheiro Agrônomo, que passam a
compor o Quadro dos Profissionais do Desenvolvimento Urbano QPDU, optantes pelas novas carreiras e padrões de vencimentos ora
instituídos, serão integrados provisoriamente nesses padrões, no prazo
previsto no artigo 31 desta lei.
§ 1'- A integração provisória dos titulares de cargos
das carreiras a que se refere o "capar será feita nas categorias das Classes I e II, observada a correspondência da Classe em que o Profissional
estiver na data da publicação desta lei, na seguinte conformidade:
I - Na Classe I das novas carreiras:
a) Titulares de cargos da Classe Idas atuais carreiras
- na Categoria 1;
b) Titulares de cargos da Classe II das atuais carreiras - na Categoria 3;
- Na Classe II das novas carreiras:
a) Titulares de cargos da Classe RI das atuais carreiras - na Categoria 1;
b) Titulares de cargos da Classe IV das atuais-carreiras - na Categoria 3;
III - Serão também integrados nas categorias da
Classe 1 os servidores que detiverem o tempo estabelecido a seguir,
considerado, exclusivamente, o de carreira, apurado até 31 de janeiro de
1998:
a) Categoria 1 - de O a 3 anos;
b) Categoria 2 - acima de 3 até 6 anos;
c) Categoria 3 - acima de 6 até 9 anos;
d) Categoria 4 - acima de 9 anos.
§ 2 • - A integração provisória produzirá efeitos a
partir do mês da publicação do respectivo ato.
§ 3 - Até a publicação dos atos de integração provisória, os servidores abrangidos por esta lei receberão seus vencimentos
na forma prevista pela legislação vigente para o Quadro da Engenharia e
Arquitetura, devidamente reajustados de acordo com as normas "Em vigor, mantidos o padrão de vencimentos atual de seus cargos erdemais
beneficios, nos percentuais e bases atualmente percebidos.
§ 4° - O servidor conservará, na integração, o mesmo
grau de sua situação anterior.
§5° - Em nenhuma hipótese será realizada a integração, sem que o servidor manifeste sua opção, na forma desta lei.

Art. 29- A integração definitiva dos servidores referidos no artigo anterior será feita no prazo de até 90 (noventa) dias, a
contar de término do prazo da integração provisória, estabelecido no artigo 31 desta lei.
§ 1° - As condições para a integração definitiva são
.
as previstas no artigo 30 desta lei.
§ 2° - A integração definitiva produzirá efeitos a partir do mês da publicação do respectivo ato.
Art. 30 - A integração definitiva dos titulares de cargos das carreiras de Arquiteto, Engenheiro e Engenheiro Agrônomo será
feita nas Categorias das Classes I ou II das novas carreiras.
y° - Serão integrados nas Categorias da Classe U
das novas carreiras, os servidores que, até 31 de janeiro de 1998, tiverem preenchido as seguintes condições:
a) Categoria I: tempo mínimo de II (onze) anos na
carreira, titulo de cursos de graduação, de especialização ou extensão
universitária, reconhecido na forma da lei, ou créditos em atividades
técnico-científicas ou em atividades de educação continuada, realizadas
ou referendadas pela Prefeitura do Município de São Paulo, todos correlacionados com a área de atuação, totalizando, no mínimo, 180 (cento e
oitenta) horas;
b) Categoria 2: tempo mínimo de I (quinze) anos na
carreira, título de cursos de graduação, de especialização ou extensão
universitária, reconhecido na forma da lei, ou créditos em atividades
técnico-cientificas ou em atividades de educação continuada, realizadas
Ou referendadas pela Prefeitura do Município de São Paulo, todos correlacionados com a área de atuação, totalizando, no mínimo, 180 (cento e
oitenta) horas;
c) Categoria 3: tempo mínimo de 17 (dezessete) anos
na carreira, titulo de cursos de graduação, de mestrado, doutorado ou livre docência, reconhecido na forma da lei, ou créditos em atividades
técnico-cientificas ou em atividades de educação continuada, realizadas
ou referendadas pela Prefeitura do Município de Silo Paulo, todos
correlacionados com a área de atuação, totalizando, no mínimo, 360
(trezentas e sessenta) horas.
§ 7' - A integração na Classe II das novas carreiras,
de que tratam o parágrafo anterior e o inciso II do § 1° do artigo 28, não
poderá exceder a 30% (trinta por cento) do total dos cargos existentes
na carreira.
§ 3°- Se houver concorrentes em número superior a
30% (trinta por cento) do total de cargos existentes nas carreiras, os
servidores que apresentarem *idos, na forma do § I° deste artigo, serão
classificados de acordo com os critérios a serem fixados pela Comissão
Especial, instituida na forma do artigo 39 desta lei.
§ 4 - Não será computado como título o curso de
graduação correspondente ao utilizado para o provimento do cargo efetivo de que é titular o Profissional.
§ 5° - Os títulos de que trata este artigo deverão ser
apresentados, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação
desta lei, junto à Comissão Especial instituída na forma do artigo 39, inclusive pelos Profissionais que estiverem afastados por motivo de doença, farias e outros.
§6° - Os resultados dos concursos de acesso homo.
logados anteriormente a esta lei para cargos das carreiras ora previstas
serão considerados para os efeitos da integração definitiva de que trata
este artigo, dentro do limite de cargos vagos existentes na data da publicação desta lei.
§ 7° - Se após a integração defuntiva na Classe II de
que trata o artigo anterior, a quantidade de cargos titularizados não atingir 30% (trinta por cento) do total de cargos das carreiras, e existindo
cargos vagos na Classe I das novas carreiras, a diferença será transformada, automaticamente, em cargos da Classe II.
Fica assegurado ao Arquiteto, Engenheiro e
Engenheiro Agrônomo manter, na integração definitiva, a categorií obtida na integração provisória, independentemente da apresentação -de títu-

*s.-

los e do tempo mínimo exigido neste artigo.
§ - Para os efeitos deste artigo, a Comissão Especial de que trata o artigo 39 desta lei definirá as atividades técnicocientíficas a serem consideradas, bem como os seus respectivos créditos.
§ 10 - O servidor conservará na integração definitiva,
o mesmo grau da sua situação anterior.
§ 11 - Após a acomodação dos Arquitetos. Engenheiros e Engenheiros Agrônomos nas respectivas classes, decreto do Executivo definirá a composição das novas carreiras.
FIXAÇÃO DE VENCIMENTOS, SALÁRIOS, PROVENTOS E
PENSÕES
Art. 31 - A integração provisória dos titulares de
cargos de provimento efetivo de Arquiteto, Engenheiro e Eugenheiro
Agrônomo dar-se-á no prazo de até 60 (sessenta) dias, a contas da data
da publicação desta lei.
§ 1° - A integração produzirá efeito, a partir do primeiro dia do mês da publicação do respectivo ato.
§ - Os Profissionais do Desenvolvimento Urbano,
titulares de cargos de provimento efetivo de Arquiteto. Engenheiro e Engenheiro Agrônomo, em exercício de cargos de provimento em comissão, passarão a receber a Gratificação de Função, de que trata o artigo
10 da Lei n° 10.430, de 29 de fevereiro de 1988, nos percentuais e bases
estabelecidos na Lei n° 11.511, de 19 de abril de 1994, automaticamente,
a partir da data de sua integração provisória.
Art. 32 - Os vencimentos dos nomeados para os cargos de provimento efetivo de Arquiteto, Engenheiro e"Engenheiro Agrônomo, a partir da publicação desta lei, serão pagos na forma prevista
pela legislação vigente para o Quadro da Engenharia e Arquitetura, sité a
integração provisória dos servidores que titularizam cargos de provimento efetivo.
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Parágrafo (mico - O disposto neste artigo aplica-se
aos que iniciarem exercicio nos cargos a que se refere o "caput", após a
data da publicação desta lei..
Art. 33- A fixação dos salários dos servickTres admitidos ou contratados nos termos da Lei n° 9.160, de 3 de dezembro de
1980, optantes pelos padrões de vencimentos instituídos por esta lei,
dar-se-á à época da integração provisória dos servidores que tindarizam
cargos aos quais correspondam as suas funções.
§ 1°. Os servidores referidos neste artigo passarão a
receber os novos salários a partir do mês da publicação dos respectivos
atos de fixação.
§ 2° - Os servidores admitidos ou contratados 'nos
'termos da Lei n°9.160, de 3 de dezembro de 1980, que estiverem exercendo cargos de provimento em comissão, terão seus salários fixados na
forma deste artigo, após a realização da opção pela remuneração desses
cargos ou das respectivas funções, previstas nesta lei.
§ 3° - Até a fixação prevista neste artigo, os servidores admitidos ou contratados receberão seus salários na forma estabelecida pela legislação vigente, devidamente reajustados nos termos da legislação específica, mantidos a referência atual de sua função e demais
benefkios, nos percentuais e bases atualmente percebidos.
Arf. 34 - A fixação dos proventos dos que se aposentaram na condição de titulares de cargos efetivos do Quadro dos frofis,:
sionais do Desen6olvimento Urbano - QPDU, referidos nesta lei, dar-se=
á na seguinte conformidade:
' I - provisoriamente : nas categorias da Classe 1 ou H,
conforme o caso, observada a data de integração provisória prevista para
os titulares de cargos de provimento efetivo;
II- definitivamente : nas categorias da Classe I ou
conforme o caso, observado o prazo fixado no artigo 29 desta lei.
. § 1° - O disposto neste artigo aplica-se às pensões e
legados.
§ 2° - A fixação de proventos, pensões e legados a
que se refere este artigo, realizada posteriormente à integração definitiva
dos nadares de cargos correspondentes, será definitiva.
DISPOSIOES FINAIS
Art. 35 - Excepcionahnente, ficam mantido], nas
mesmas condições, os afastamentos dos Profissionais do Desenvolvimento Urbano de que nata esta lei, com base no § 1° do artigo 45 da Lei
n°8.989, de 29 de outubro de 1979, concedidos anteriormente à data da
publicação desta lei.
Parágrafo único - Os afastamentos a que se refere
este artigo, a serem concedidos a partir da data da publicação desta lei,
deverão observar as condições nela previstas.
Art. 36- Para fins de integração provisória ou definitiva a contagem de tempo ser* feita segundo as normas estatutárias
vigentes.
Art. 37- As integrações provisória e definitiva são
formas de acomodação-dos atuais titulares de cargos de provimento efetivo de Arquiteto, Engenheiro e Engenheiro Agrônomo que passam a
compor o Quadro dos Profissionais do Desenvolvimento Urbano QPDU nas Clames, Categorias e Referências das novas carreiras instituídas por esta lei.
Parágrafo único - A integração provisória ou definitiva nas Classes 1 ou II nao constituirá impedimento para promoção por
merecimento ou antiguidade, prevista na legislação estatutária. Art. 38 - Os cursos já realizados ou referendados
pela Prefeitura do Municipio de São Paulo e os findos já utilizados para
os efeitos de acesso e promoção nas atuais carreiras serão considerados
para integração definitiva e para a evolução funcional, previstas nesta
lei.

Parágrafo único - A Comissão Especial, de que trata
o artigo 39 desta lei, definirá os thulos a serem considerados para fins de
fixação dos proventos, legados ou pensões.
Art. 39- A integração dos Arquitetos, Engenheiros
e Engenheiros Agrónomos, nos novos padrões de vencimentos instituídos por esta lei, será feita pela Comissão Intersecretarial Especial, criada
pelo artigo 63 da Lei n°11,512, de 19 de abril de 1994,
à qual fica atribuída competência para analisar e promover as medidas necessárias,
inclusive editando os atos que deverão disciplinar as situações dela de.
correntes.
Art. 40- Os Profissionais do DesenvolvimenTo Ur.
bano, titulares de cargos de provimento efetivo de Arquiteto, Engenhein
e Engenheiro Agrônomo, enquanto não forem integrados na forma desti
lei, deverão cumprir a jornada de trabalho a que estão atualmente aub.
metidos.
Parágrafo único k O disposto neste artigo aplica-se
aos servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei n° 9.160, de
3 de dezembro de 1.980, até a fixação de seus salários na torna desta
lei.
Art. 41- Os Profissionais do DeSenvolvimento Urbano, titulares de cargos de provimento efetivo de Arquiteto, Engenheiro
e Engenheiro Agrônomo, que optarem e forem integrados na forma desta
lei, serão incluídos, automaticamente, nas novas jornadas, na seguinte
conformidade:
I - na Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais - 1-30: os servidores efetivos remanescentes da Jornada de
33 (trinta e três) horas semanais de trabalho - H-33, inchados ou não no
Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE e nos Regimes
Especiais de Trabalho, extintos pelo artigo 12 da Lei n° 6.226, de 4 de
'janeiro de 1963, que titularizam cargos ora submetidos à Jornada Básica
de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 1-40, e que não optaram
por essa jornada;

a) servidores efetivos sujeitos à Jornada de 40
(quarenta) horas semanais de trabalho - H-40, incluídos orT 611441gaaRegime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, que t
gos ora submetidos à Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de
semanais - 5-40;
b) servidores efetivos remanescentes dlij
f Opae--wr
33 (trinta e três) horas semanais l e trabalho - H -33, incluídos ou não gép
O
Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE e nos Regime:: Es. r
;
(ie.:reis de Trabalho, extintos pelo artigo IS da Lei n° 6.226, de 4 de janeiro de 1963, que titularizaai cargos ora submetidos à Jornada Básica
de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - J-40, e que optaram por
essa jornada;
•Ul - na Jornada Especial de 40 (quarenta) linfas de.
trabalho semanais - 1-40:
a) os titulares de cargos efetivos ora submetidos à
Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais - J-30, em
exercício de cargos de provimento em comissão;
b) servidores efetivos remanescentes da Jornada de
33 (trinta e três) horas semanais de trabalho H-33, incluidos no Regime
de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE e nos Regimes Especiais
de Trabalho, extintos pelo artigo 12 da Lei n° 6.226, de 4 de janeiro de
1963, e que realizaram opção pela Jornada Básica de 30 (trinta) horas de
trabalho semanais - 1-30 e pela Jornada Especial de 40 (quarenta) horas
de trabalho semanais - 1-40, em razão desses regimes.
Parágrafo único - O disposto nos incisos I, 11 e III
deste artigo aplica-se aos servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei e 9.160, de 3 de dezembro de 1.980, roque couber, quando
da Emaça° de seus salários na forma desta lei.
Art. 42- Os atuais Profissionais do Desenvolvimento
Urbano, de que trata esta lei, remanescentes da Jornada de 33 (trinta e
três) horas semanais de trabalho -11-33, que realizarem opção pelo ingresso na Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais 1-40 e que tenham implementado o prazo para incorporação do- "prolabore", hora-extra e serviço extraordinário, anteriormente à publicação
desta lei, terão, na ocasião da aposentadoria, esses beneficios calculados
na Tabela da Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais 1-30.
Art. 43- Os atuais servidores titulares de cargos de
provimento efetivo de Arquiteto. Engenheiro e Engenheiro Agrônomo
integrados nos novos padrões de vencimentos, na forma desta lei, terão,
excepcionalmente, no seu primeiro enquadramento por evolução fistulonal, computado como tempo minimo progressivo estabelecido para cada
categoria, no Anexo III, exclusivamente o de carreira, considerado o
tempo anterior à sua integração definitiva:
§ I° - Para os titulares de cargos de provimento efetivo, referidos neste artigo, no primeiro enquadramento por evolução funcional será exigida, excepcionalmente, a carga horária dos títulos estabelecidos para a integração definitiva, prevista no § I° do artigo 30 desta
lei.
§ 2° - Nos enquadramentos posteriores serão. observados o tempo de permanência na categoria e a carga horária dos títulos
estabelecidos no Anexo 1, integrante desta lei.
Art. 44- Fica vedada a Inclusão no Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, de que trata a Lei n°8.215, de 7
de março de 1975, e legislação subsequente, dos titulares de cargos de
provimento efetivo de Arquiteto, Engenheiro e Engenheiro Agrônomo
que passam a integrar o Quadro dos Profissionais do Desenvolvimento
Urbano - QPDU, em razão do cargo de provimento efetivo ou do exercício de cargo de provimento em comissão.
Parágrafo único - Serio desligados, automaticamente,
do Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, a partir da data
em que forem integrados provisoriamente, na forma desta lei, os atuais
titulares de cargos efetivos ou fiações do Quadro dos Profissionais do
Desenvolvimento Urbano - QPDU, de que trata esta lei, inclutdos nesse
regime em razão do cargo efetivo ou do exerckio de cargo em comissão,
que realizarem opção pelos padrões de vencimentos instituídos por esta
lei.
Art. 45 - Para fins de acumulo remunerado de cargos ou funções, bem como da caracterização de cargo técnico ou científico, serão observadas as normas regulamentares vigentes.
Art. 46- As Gratificações instituídas por legislação
especifica, devidas aos Profissionais do Desenvolvimento Urbano de
que trata esta lei, ficam alteradas e passam a ser calculadas na conformidade do estabelecido na coluna "Situação Nova" do Anexo IV desta lei,
passando a integrar o Anexo VII a que se refere o artigo 75 da Lei n°
11.512, de 19 de abril de 1994.
Parágrafo único - Aplicam-se aos Profissionais referidos no "caput" desta artigo, as disposições contidas nos parágrafos 1° e
2° do artigo 75 da Lei rr• 11.512, de 19 de abril de 1994.
Art. 47 - Até a data da publicação desta lei, serão
computados, para os efeitos da incorporação do Adicional de Função, de
que trata o artigo 3' da 1.4i n° 10.183, de 6 de novembro de 1986, os periodos de tempo de exercício de cargo de provimento em comissão, na
condição de servidor admitido ou contratado, nos termos da Ui 11"
9.160, de 3 de dezembro de 1980, na função correspondente aos cargos
de Arquiteto, Engenheiro e Engenheiro Agrônomo.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se ao
Profissional do Desenvolvimento Urbano de que trata esta lei, optante
ou não pelos padrões de vencimentos instituldos por esta lei.

II - na Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 1-40:
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Art. 48- Em decorrencia da instituição das novas
carteiras, na forma do Anexo I, integrante desta lei, o tempo de permanênciono cargo ou na carreira atual será considerado como de exercício
nas novas carreiras correspondentes, para todos os efeitos legais.
Art. 49- Os atuais servidores titulares de cargos de
provimento efetivo de Arquiteto, Engenheiro e Engenheiro Agrónomo
que passam a integrar o Quadro dos Profissionais do Desenvolvimento
Urbano - QPDU, a partir do exercício de 1.998, na promoção por merecimento, farão jus à catingam do tempo de exercício na função correspondente ao cargo que fitai:gizam, desempenhada na condição de servidor admitido ou contratado nos termos da Lei a° 9.160, de 3 de dezembro de 1.980, como no cargo efetivo.
Parágrafo único - Para fins do disposto neste artigo,
serão computados 4 (quatro) pontos por ano de efetivo exercício na fimção correspondente ao cargo titularizado pelo Profissional do !USWvolvimeuto Urbano.
Art. 50- A promoção por antiguidade do Profissional do Desenvolvimento Urbano, titular de cargo de provimento efetivo
de Arquiteto. Engenheiro e Engenheiro Agrônomo, que se realizw: a
partir da publicação desta lei, considerará o número de Profissionars em
cada grau, em cada categoria da respectiva classe.
Art. 51- Aplicam-se aos servidores de que trata esta
lei, que passam a integrar o Quadro dos Profissionais do Desenvolvimento Urbano - QPDU, as normas constantes das disposições fanais da
Lei n° 11.511, de 19 de abril de 1994, e legislação subsequente, estabelecido para os servidores de todos os Quadros de Pessoal da Prefeitura
do Município de São Paulo.
Art. 52- As disposições contidas nesta lei aplicamse, no que couber, aos Arquitetos, Engenheiros e Engenheiros Agrônomos efetivos e admitidos ou contratados nos termos da Lei n° 9.160, de
3 de dezembro de 1.980, e aos aposentados e pensionistas das Autarquias e do Tribunal de Contas do Município de São Paulo. - Art. 53- Aos Profissionais do Desenvolvimento Urbano de que trata esta lei, que realizarem a opção pelos padrões de vencimentos ora instituídos, fica assegurada como vantagem de ordem pessoal a diferença da remuneração desse novo padrão com a atualmente
percebida, considerando para esse efeito, o abono concedido nos termos
do artigo 2° da Lei n° 12,394. de 27 de junho de 1997, e eventual legislação subsequente até que essa vantagem seja absorvida pelas referências
ora estabelecidos ou pela evolução funcional que o Profissional vier a alcançar.
Art. 54 - O parágrafo 2° do artigo 35 da Lei e
11.410, de 13 de setembro de 1993, passa a ter a seguinte redaçao:
"§ 2'- Os Profissionais da Saúde, Médicos, inclusive
Profissionais em regime de acúmulo de cargos, quando no exercício de
cargo em comissão, em unidade de saúde, podado ser convocados para
ingresso na Jornada Especial de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 1-40, de que trata este artigo."
- Art. 55 - Fica acrescido ao artigo 39 da Lei e
11.410, de 13 da" setembro de 1993, parágrafo 5', com a seguinte redação:
"§ 5* - A percepção da remuneração prevista neste
artigo implica a exclusão, por incompatibilidade, de qualquer gratificação ou adicional vinculados a Jantadas ou Regimes Especiais de Trabalho, estabelecidos em legislação específica, exceto nas hipóteses dos parágrafos 2° e 3° deste artigo."
Art. 56 - O "capar do artigo 33. da Lei n° 11.511, de
19 de abril de 1994, mantidos seus parágrafos. passa a ter a seguinte redação:
"Art. 33 - Os Profissionais da Saúde, Médicos, que
percebem seus vencimentos de acordo com as Escalas de Padrões de
Vencimentos instituidas para o seu Quadro, enquanto no exercício, em
unidade de saúde, de cargos de provimento em comissão, constantes do
Anexo I, Tabela "A", integrante desta lei, ficado submetidos, autornaticamente, à Jornada Especial de 30 (trinta) horas de trabalho semanais 1-30, prevista para seu Quadro, a partir da data da publicação destft lei."
Art. 57 - O "caput" do artigo 60 da Lei n° 117511, de
19 de abril de 1994, mantidos seis parágrafos, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 60 - Os Profissionais da Saúde, ocupantes de
cargo ou função de Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, que percebem seus vencimentos de acordo com as Escalas de Padrões de Vencimentos previstas para seu Quadro, ficam submetidos à Jornada de 30
(trinta) horas de trabalho semanais - 1-30, vigente para o Quadro dos
Profissionais da Saúde."
Art. 58 - O inciso lido artigo 61 da Lei n° 11.511, de
19 de abril de 1994, passa a ter a seguinte redação:
"11 - sujeitos à Jornada Básica de 30 (trinta) horas de
\

trabalho semanais -1-30."

Art. 59 - i"J parágpfs,5° do artigo 61 da Lei n°
11.511, de 19 de abril de 1994, passa a tette seguinte redação:
"§ 5° - Fica asseguradó ao Profissional da Saúde de
que trata este artigo, que na data da publicação desta lei estava incluido
no Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, em razão do
cargo efetivo, no mínimo há 1 (um) ano, a percepção da vantagem de
ordem pessoal, calculada sobre o padrão QPA-13-A, da Tabela da Jornada de 40 (quarenta) horas de trabalho semeais - 1-40, correspondente
a.

6 de 14

a) de 1 a 2 anos : 5%;
b) acima de 2 até 3 anos : 12°/e;
c) acima de 3 até 4 anos : 18%;.
d) acima de 4 até 5 anos : 24%;
e) acima de 5 até 6 arma: 30%;
f) acima de 6 até 7 anos : 36%;

g) acima de 7 até 8 anos : 42%;
h) acima de 8 até 9 anos : 48%;
i) acima de 9 MOS : 60%."
Art. 60 - O parágratb 2° do artigo 62 da Lei n°
11.511, de 19 de abril de 1994, passa a ter a seguinte redação:
"§ 2° - Fica assegurado ao Profissional da Saúde de
que trata este artigo, que na data da publicação desta lei estava incluído
no Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, em raso do
cargo efetivo, no mínimo há 1 (um) ano, a percepção do vantagem de
ordem pessoal, calculada sobre o padrão QPA- l3-A, da Tabela da Jornada de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 1-40, correspondente
a:
a) de 1 a 2 anos : 5%;
b) acima de 2 até 3 anos : 12%;
c) acima de 3 até 4 mios: 18%;
d) acima de 4 até 5 anos : 24%;
e) acima de 5 até 6 moa: 30%;
1) acima de 6 até 7 anos : 36%;
g) acima de 7 até 8 mios: 42%;
h) acima de 8 até 9 anos : 48%;
i) acima de 9 anos : 60%."
Art. 61 As disposições dos artigos 61 e 62 da Lei
n° 11.511, de 19 de abril de 1994, aplicam-se aos Profissionais da Saúde
que se desligaram do Regime de Dedicação Profissional Exclusiva RDPE, em razão do cargo efetivo, a partir da data da publicação da Lei
n" 11.410, de 13 de setembro de 1993, e aos submetidos aos Regimes
Especiais de Trabalho, extintos pelo artigo 12 da Lei n° 6.226, de 4 de
janeiro de 1963, e que foram integrados nos padrões de vencimentos por
ela instituídos.
Parágrafo único - Para os fins de que trata o "caput"
deste artigo, o prazo para opção é de 90 (noventa) dias, a contar da data
da publicação desta lei, e implica a renúncia da percepção do percentual
devido em razão da submissão aos Regimes e das respectivas parcelas
ou adicional incorporados.
ArL 62 - O parágrafo 3° do artigo 65 da Lei n°
11.511, de 19 de abril de 1994, passa a ter a seguinte redação:
"§ 3° - Aos atuais titulares efetivos de cargos de
~adente de Enfermagem, que não possuam a habilitação exigida, é assegurada a transformação de que trata este artigo, quando vierem a obter
-

a qualificação exigida para provimento do cargo de Auxiliar de Enfermagem."
Art. 63 O artigo 70 da Lei n°11.511, de 19 de abril
de 1994, fica acrescido de parágrafo 3° com a seguinte redação:
"§ 3° - A opção a que se refere o "capar deste-artigo
-

implica a percepção da Gratificação de Função nos novos percentuais e
bases estabelecidos por esta lei, e na renúnica da percepção e permanência do valor relativo à Gratificação de Função, nos percentuais e ba-

ses fixados no artigo 10 da Lei n" 10.430, de 29 de fevereiro de 1988,
observado o disposto no artigo 73 desta lei para os que estavam incluídos no Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, em atividade."
Art. 64 - O "caput" do artigo 73 da Lei n° 11.511, de
19 de abril de 1994, mantidos seus incisos, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 73 - Os aposentados em cargos do Quadro dos
Profissionais da Saúde, optantes pelos padrões de vencimentos instituídos para esse Quadro, submetidos, em atividade, ao Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, cujos proventos são calculados na
Tabela da Jornada Básica de 20 (vinte) horas de trabalho-semanais - J-20
podado optar, a partir da data da publicação desta lei, a qualquer tempo.
por receber seus proventos na seguinte conformidade:"
Art. 65 - O parágrafo 2° do artigo 73 da Lei n°
11.511, de 19 de abril de 1994, passa a ter a seguinte redaçao:
"0 2' - Fica assegurada aos aposentados e pensionistas que tenham incorporado no mínimo 1 (uma) parcela relativa ao Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, em razão do cargo
efetivo, a percepção da vantagem de ordem pessoal, nas condições previstas nos parágrafos 2' e 3° do artigo 62 desta lei."
Art. 66 - Os parágrafos 4° e 5° do artigo 73 da Lei n°
11.511, de 19 de abril de 1994, com a nova redação conferida pelo artigo 64 desta lei, ficam renumerados como parágrafos 7° e 8° , passando
os parágrafos 4°, 5° e 6" do mesmo artigo a vigorar com a seguinte redação:
1 - 4° - Fica assegurada ao Profissional da Saúde
que, na atividade, estava sujeito à Jornada de 33 (trinta e três) horas semanais de trabalho - H-33 e que tenha incorporado parcelas relativas ao
Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, em razão do car- .
go efetivo, a fixação de seus proventos ou pensão na Tabela da Jornada
Básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais - 1-30, quando esta ultima resultai em valor maior ao obtido na forma do inciso I deste-artigo.
II- § 5* - Ficam assegurados ao Profissional da Saúde que tenha incorporado todas as parcelas relativas ao Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, por força de legislação específica, o cálculo de seus proventos de acordo com o inciso 1 e a percepção
da vantagem de ordem pessoal a que se refere o parágrafo 2°, ambos
deste artigo.
•
1ll-06"-Aopçãoaqueserckreo'caput"deate
artigo implica a percepção da Gratificação de Função nos novos pereces tuais e bases estabelecidos por esta lei e na renúncia da percepção e
permanência do valor relativo à Gratificação de Função, nos percentuais
e bases fixados no artigo 10 da Lei ti" 10.430, de 29 de fevereiro de
1988."

Art. 67. As disposições do artigo 73 da Lei n°
11.511, de 19 de abril de 1994, aplicam-se aos aposentados, optantes
pelos padrões de'vencimentos instituídos para esse Quadro, submetidos,
quando em atividade, aos Regimes _Especiais de Trabalho, extintos pelo
artigo 12 da Lei fi° 6.226, de 4 de janeiro de 1963, cujos proventos serão
calculados na tabela da Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - J-40.
Parágrafo único - Para os efeitos do disposto no
"capta" deste artigo, os aposentados poderão optar a qualquer tempo, a
partir da publicação desta lei, implicando a renúncia da percepção do
percentual devido em razão da submissão aos Regimes e do respectivo
adicional incorporado.
Art. 68- A opção a que se refere o parágrafo único
dos artigos 61 e 67 desta lei produzirá efeitos a partir do mês da publicado do respectivo ato.
Art. 69 - Os Profissionais da Saúde, optantes pelos
padrões de vencimentos instituídos para esse Quadro, que tenham parcelas incorporadas do Regime de Dedicação Profissional Exclusiva RDPE, em razão do cargo efetivo, e a Gratificação de Função tornada
permanente nos percentuais e bases estabelecidos pela Lei n° 11.511, de
19 de abril de 1.994, ou aqueles que se encontrem percebendo seus
vencimentos calculados nas Tabelas das Jornadas Básicas de 30 printa)
ou 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 3-30 ou 3-40, faráo jus, na
aposentadoria ou pensão, à Vantagem de Ordem Pessoal, nos termos dos
artigos 61 e 62 da Lei n° 11.511, de 19 de abril de 1.994, mediante a expressa renúncia do percentual devido em razão da submissão ao regime
e das respectivas parcelas incorporadas.
§ I° - Aplicam-se aos servidores de que trata este artigo as disposições contidas no artigo 70 desta lei.
§ 2° - O disposto neste artigo aplica-se aos aposentados e pensionistas.
Art. 70- A percepção da vantagem de ordem pessoal
prevista no parágrafo 5° do artigo 61 e no parágrafo 2° do artigo 62 da
Lei n° 11.511, de 19 de abril de 1994, com a nova redação dada pelos
artigos 59 e 60 desta lei, será assegurada na aposentadoria ou pensão
dos Profissionais da Saúde que tenham sido incluídos no Regime de
Dedicação Profissional Exclusiva - RIFE, em razão do cargo efetivo, no
mínimo há 1 (um) ano, anteriormente à data da publicado dessa lei.
Parágrafo único - Na contagem do tempo de permanência no Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, para os
efeitos da percepção da vantagem de ordem pessoal dos Profissionais
referidos neste artigo, será considerado, exclusivamente, o tempo apurado até 19 de abril de 1994, hipótese em que esses Profissionais renunciarão á percepção e incorporação das parcelas devidas em razão da submissa() ao Regime.
Art. 71 - Os Profissionais da Saúde, incluídos a pedido na Jornada Especial de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais .1.40, nos termos do artigo 61 da Lei n° 11.511, de 19 de abril de 1994,
quando nomeados ou designados para o exercício de cargo de provimento em comissão permanecerão cuinprindo essa Jornada Especial.
-Art. 72 - Aos servidores admitidos ou contratados
nos termos da Lei n• 9.160, de 3 de dezembro de 1980, para funções do
Quadro dos Profissionais da Saúde - QPS, estáveis por força do artigo
19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, assistem, além
dos direitos previstos na legislação específica, os constantes dos incisos
Ia VII do artigo 56 da Lei n° 11.511, de 19 de abril de 1994.
§ 1" - Aplicam-se aos servidores de que trata este
artigo as disposições contidas no parágrafo 1° do artigo 56 da Lei n°
11.511, de 19 de abril de 1994.
§ 2° - O enquadramento a que se refere o úteis° VI
do artigo 56 da Lei n° 11.5.11, de 19 de abril de 1994, para os servidores •
de que trata este artigo, será concedido uma única vez, a partir de I° de
junho de 1998.
Art. 73 - Aos servidores admitidos ou contratados.
nos termos da Leio" 9.160, de 3 de dezembro de 1980, para funções do
Quadro dos Profissionais da Saúde - QPS, não estáveis, assistem, além
dos direitos previstos na legislação especifica, os constantes dos incisos
leu do artigo 57 da Lei ir' 11.511, de 19 de abril de 1994.
Parágrafo único - Aplicam-se aos servidores de que
trata este artigo as disposições contidas no parágrafo 2° do artigo 57 da
Leio' 11 .511, de 19 de abril de 1994,e no artigo 5° da Lei n°11597, de
11 de julho de 1994.
Art. 74 - Os atuais servidores titulares de cargos de
provimento efetivo do Quadro dos Profissionais da Saúde - QPS, a partir
do exercício de 1998, na promoção por merecimento e antiguidade, farão jus à contagem do tempo de exercicio da função Correspondente ao
cargo que titularizam, desempenhada na condição de servidor admitido
ou contratado nos termos da Lei n° 9.160; de 3 de dezembro de 1980,
como no cargo efetivo.
Art. 75 - Os parágrafos 2° dos artigos 44 da Lei n°
11.511, de 19 cie abril de 1994, e 38 da Lei e 11.512, de 19 de abril de
1994, passam a ter a seguinte redação:
"§ 2° - A remuneração relativa ao Regime de Dedica00 Profissional Exclusiva - RDPE e aos Regimes Especiais de Trabalho, extintos pelo artigo 12 da Lei a° 6.226, de 4 de janeiro de 1963,
para os Profissionais de que trata o "caput" deste artigo, é incompatível
com a relativa às Jornadas Básicas ou Especial."

Art. 76- Os parágrafos 3°,fe.a 9
11.511, de 19 de abril de 1994, do artigo 41 da 12.
abril de 1994, e do artigo 51 da Lei n° 11.633, de 30 de agosto de 19
e o parágrafo 5° do artigo 41 da Lei n° 11 ..95
i
ffrenpix
NOgireIrra
1995, passam a ter a seguinte redação:
I - " § 3° - A submissão às Jornadas
e I..1pj- 74
cial de que trata este artigo implica o desligamento automático e gretratável do Regime de Dedicado Profissional Exclusiva - RDPE . e dos
Regimes Especiais de Trabalho, rábanos pelo artigo 12 da Lei 6.226,
de 4 de janeiro de 1963, bem como a renúncia da percepção dos valores
devidos em razão da sujeição a esses regimes e da incorporação das respectivas parcelas ou adicional.
- § 5". Fica assegurado ao Profissional referido
neste artigo que, á data da publicação desta lei, estava incluido no Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, em razão do cargo
efetivo, no mínimo há I (um) ano, a percepção de vantagem de ordem
pessoal, calculada sobre o padrão QPA-13-A, da Tabela da Jornada de
40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 3-40, correspondente a:
a) de 1 a 2 anos : 5%;

sças
Bigke,

b) acima de 2 até 3 anos : 12%;
c) acima de 3 até 4 anos : 18/o;
d) acima de 4 até 5 anos : 24%;
e) acima de 5 até 6 anos : 30%;
1) acima de 6 até 7 anos : 36%;
g) acima de 7 até 8 anos : 42%;
h) acima de 8 até 9 anos : 48%;
i) acima de 9 imos : 60 %."
_
Art. 77-0 artigo 49 da Lei n° 11.511, de 19 de abril
de 1994, fica acrescido de parágrafos 10,11 e 12, com a seguinte redação:
1- "§ 10 - Os profissionais referidos neste artigo, incluídos no Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, em razão do cargo efetivo, na data da publicado desta lei, optantes pela Jornada Especial, na forma ora prevista, terão assegurado, na aposentadoria
por invalidez ou morte, o cálculo de seus proventos ou pensão no respectivo padrão de vencimentos instituído para essa jornada, independentemente do prazo fixado no artigo 43.
II - § 11 - Os Profissionais da Administração que
optarem pela Jornada Especial, na fomos deste artigo, quando nomeados
ou designados para o exercicio de cargos de provimento em comissão
permanecerão cumprindo essa Jornada Especial.
W - § 12- A percepção da vantagem de ordem pessoal prevista no parágrafo 5° deste artigo fica assegurada, na aposentadoria ou pendo, ao Profissional da Administração que tenha sido -incluído no Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, efir razão
do cargo efetivo, no mínimo há 1 (um) ano, anteriormente à publicação
desta lei."
Art 78- A alínea "b" do parágrafo 3° e o parágrafo
10 do artigo 58 da Lei n° 11.511, de 19 de abril de 1994, passam a ter a
seguinte redação:
- "b) para os que se aposentaram ou faleceram na
condição de servidores efetivos, em cargos que passam a compor o
Quadro dos Profissionais da Administração - QPA, mas não integram
nenhuma das novas carreiras: os respectivos proventos ou pensões serão
fixados nas categorias das Classes I, II ou Única, estabelecido para o
grupo Ocupacional respectivo, no qual foram incluídos.
§ 10 - Fica assegurada aos aposentados e pensionistas que tenham incorporado a seus proventos ou pensão, no mínimo 1 (unia) parcela relativa ao Regime de Dedicação Profissional Exclusiva- RDPE,em razão do cargo efetivo, a percepção da vantagem de
ordem pessoal, nas condições previstas nos parágrafos 5° e 6° do artigo
49 desta lei."
Art. 79 - O artigo 58 da Lei n° 11.511, de 19 de abril
de 1994, fica acrescido de parágrafos 14 e 15, com a seguinte redação:
1 "§ 14- Fica assegurada ao Profissional da Administração que, na atividade, estava sujeito à Jornada de 33 (trinta e três)
horas semanais de trabalho - e que tenha incorporado parcelas relativas ao Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, em razão do cargo efetivo, a fixação de seus proventos ou 'pensão na Tabela
da Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais - J-30,
quando esta.última resultar em valor maior ao obtido de acordo com o
parágrafo 8° deste artigo.
LI.- § 15 - Ficam assegurados ao Profissional da
Administração que tenha incorporado todas as parcelas relativas ao Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, por força de legislação especifica, o cálculo de seus proventos de acordo coni, o parágrafo
8° es percepção' da vantagem de ordem pessoal a que se refere o parágrafo 10, ambos deste artigo."
Ar t.80 - O "ceput"
do artigo 142 da Lei n° 11 511,
de 19 de abril de 1994, mantidos os seus parágrafos 1°c 2°, passã a ter a
seguinte redação:
"Art. 142 - A promoção por antiguidade do Profissional da Administração, titular de cargo efetivo, que se realizar a partir
da publicação desta lei, considerará o número de profissionais em cada
grau, em cada categoria da respectiva classe, na correspondente área de
atuação."
Art. 81 - Fica retificado o Anexo 1, Tabela "13", integrante da Lei n° 11.511, de 19 de abril de 1994, na coluna "Situação
'Atual", para fazer constar que o Minero total de cargos de Chefe de Seção II é 19 (dezenove) e que o número de cargos na área de Administração Geral, na coluna "Situação Nova", é de 14.530 (catorze mil quinhentos e trinta) cargos.
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Art. 82 - O cargo de Chefe do Cerimonial, RefeDA-14, ~atidas sua forma de provimento e denominação, fica
com a referência de vencimentos alterada para DAS-14, incluído no
Quadro dos Profissionais da Administração, no Grupo 5, Tabela PP-I e
no Anexo I, Tabela "A", da Lei n° 11.511, de 19 de abril de 1994.
§ I° - O atual ocupante do cargo de Chefe do Cerimonial, Referência DA-14, poderá realizar opção pelo padrão devencimento ora fiícado, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação
desta lei, observados os critérios e condições relativos à opção pelos novos padrões de vencimentos dos titulares de cargos de provimento em
comissão estabelecidos na Lei n° 11.511, de 19 de abril de 1994.
§ 2° - O Profissional de que trata este artigo, que realizar a opção prevista no parágrafo anterior, terá fixado seus vencimentos na Referência DAS-I 4, no mês da publicação do respectivo ato.
§ 3° - O disposto neste artigo aplica-se aos aposentados e pensionistas.

rência

Art. 83 - A Jornada de Trabalho dos ocupantes de
cargos ou funções de Geógrafo é a Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho sernanais -1-40, vigente para o Quadro dos Profissionais do Desenvolvimento Urbano - °POLI.
Art. 84 - Fica excluída do Anexo V, a que se refere o
artigo 24 da Lei a° 11.512, de 19 de abril de 1994, a função de Geógrafo.
Art. 85 - O artigo 41 da Lei a° 11.512, de I9 -de abril
de 1994, fica acrescido de parágrafos 10. II e 12, com a seguinte redaçâo:
- "§ 10- Os Profissionais referidos neste artigo, indoidos no Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, em razão do cargo efetivo, na data da publicação desta lei, optantes pela Jornada Especial na forma ora prevista, terão assegurado, na aposentadoria
por invalidez ou morte, o cálculo de seus proventos ou pensão no respectivo padrão de vencimentos instituido para essa jornada, independentemente do prazo fixado no artigo 37.
11 - § 11 - Os Profissionais do Desenvolvimento Urbano que optarem pela Jornada Especial, na forma deste artigo, quando
nomeados ou designados para o exercício de cargos de provimento em
comissão, permanecerão cumprindo essa Jornada Especial.
flI - § 12 - A percepção da . vantagem de ordem pessoal prevista no parágrafo 5° deste artigo fica assegurada, na aposentadoria ou pensão, ao Profissional do Desenvolvimento Urbano que tenha
sido incluído no Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE,
em razão do cargo efetivo, no cabano há 1 (um) ano, anterMrnrente à
publicação desta lei."
Art. 86 - O parágrafo 9° do artigo 49 da Lei n°
11.512,de 19 de abril de 1994, passa a ter a seguinte redação:
" § 9° - Fica assegurada aos aposentados e aos pensionistas, que tenham incorporado a seus proventos ou pensão, no munimo 1 (uma) parcela relativa ao Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, em razão do cargo efetivo, a percepção de vantagem de
ordem pessoal, nas condições previstas nos parágrafos 5° e 6° do artigo
41 desta lei."
Art. 87 - O artigo 49 da Lei á° 11.512, de 19 de abril
•
de 1994, fica acrescido de parágrafos 14 e 15, com a seguinte redação:
- "§ 14 - Fica assegurada ao Profissional do Desenvolvimento Urbano que, na atividade, estava sujeito à Jornada de 33
(trinta e três) horas semanais de trabalho - H-33, e que tenha incorporado parcelas relativas ao Regime de Dedicação Profissional Exclusiva RDPE, em razão do cargo efetivo, a fixação de seus proventos Ou pensão na Tabela da Jornada Básica de 30 (trinta) horas de traballiO semanais - 1-30, quando esta última resultar em valor maior ao obtido na forma prevista no parágrafo 7° deste artigo.
II - § 15 - Ficam assegurados, ao Profissional do
Desenvolvimento Urbano que tenha incorporado todas as parcelas relativas ao Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, por força
de legislação especifica, o cálculo de seus proventos de acordo com o
parágrafo 7° e a percepção da vantagem de ordem pessoal a que se refere o parágrafo 9°, ambos deste artigo."
Art. 88 - O "caput" do artigo 80 da Lei u° 11.512, de
19 de abril de 1994, mantido o seu parágrafo único, passa a ter a seguiu- .
te redação:
"Art. 80- A promoção por antiguidade do Profissional do Desenvolvimento Urbano, titular de cargo efetivo, que se realizar
a partir da publicação desta lei, considerará o número de Profissionais
em cada grau, em cada categoria da respectiva classe, na correspondente
área de atuação."
Art. 89 - Fica retificado o Anexo I, integrante -da Lei
n° 11.512, de 19 de abril de 1994, na coluna "Situação Nova", para fazer
constar que o número total de cargos da carreira de Oficial de Máquinas
e Equipamentos é 1.593 (um mil quinhentos e noventa e três) e que o
número de cargos da área de Operação de Máquinas de Médio Porte é
de 427 (quatrocentos e vinte e sete) cargos.
Art. 90 - O parágrafo 10 do artigo 51 da Lei is"
11.633, de 30 de agosto de 1994, passa a ter a seguinte redação:
"§ 10 - Os Profissionais referidos neste artigo, incluídos no Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, em razão
do cargo efetivo, na data da publicação desta lei, optantes pela Jornada
• Especial, na forma ora prevista, terão assegurado, na aposentadoria por
invalidez ou morte, o cálculo de seus proventos ou pensão no respectivo
padrão de vencimentos instituído para essa jornada, independentemente
do prazo fixado no artigo 46."
Art. 91 - 0 parágrafo 11 do artigo 58 da Lei ne
11.633, de 30 de agosto de 1994, passa a ter a seguinte redação:
"§ ti - Fica assegurada aos aposentados e a-os pensionistas, que tenham incorporado a seus proventos ou pensão, no .mínimo 1 (urna) parcela relativa ao Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, em razão do cargo efetivo, a percepção da vantagem de
ordem pessoal, nas condições previstas nos parágrafos 5° e 6° do artigo
51 desta lei."
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Art. 92 - O parágrafo I° do artigo 73 da Lei o°
11.633, de 30 de agosto de 1994, passa a ter a seguinte redação:
"§ I° - Os servidores referidos neste artigo passarão a
receber os novos salários nas condições previstas no artigo 71 desta lei."
Art. 93 - O inciso V do artigo 77 da Lei n° 11.633,
de 30 de agosto de 1994, passa a ter a seguinte redação:
" V - Na Jornada Especial de 40 (quarenta) horas de
trabalho semanais - J-40:
a) titulares de cargos efetivos ora submetidos à Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais -1-30, em exercicio de cargo de provimento ~comissão;
b) servidores remanescentes da Jornada de 33 (trinta
e três) horas semanais de trabalho - H-33, incluídos no Regime de- Dedicação ProfissionaLExclusiva - RDPE e nos Regimes Especiais de Trabalho, extintos pelo artigo 12 da Lei n°6.226, de 4 de janeiro de 1963, e
que realizaram opção pela Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais - 1-30 e pela Jornada Especial de 40 (quarenta) horas de
trabalho semanais - J-40, em razão desses regimes."
Art. 94 - O parágrafo 11 do artigo 47 da Lei n°
11.951. de II de dezembro de 1995, passa a ter á seguinte redação:
" § li - Fica assegurada aos aposentados e aos pensionistas, que tenham incorporado a. seus proventos ou pensão, no minaimo I (uma) parcela relativa ao Regime de Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE, em razão do cargo efetivo, a percepção da vantagens de
ordem pessoal. nas condições previstas nos parágrafos 5° e 6° do artigo
41 desta lei."
Art. 95 - A alínea "b" do inciso IV e o parágrafo único do artigo 67 da Lei e 11.951. de II de dezembro de 1995, passam a
ter a seguinte redação:
I - "b) servidores reinapescentes da Jornada de 33
(trinta e três) horas semanais de trabalho - incluidos no Regime de
Dedicação Profissional Exclusiva - RDPE e nos Regimes Especiais de
Trabalho, extintos pelo artigo 12 da Lei n" 6.226, de 4 de janeiro de
1963, e que realizarain opção pela Jornada Básica de 30 (trinta) horas de
trabalho semanais -1-30 e pela Jornada Especial de 40 (quarenta) horas
de trabalho semanais - J-40, em razão desses regimes.
II - Parágrafo único - O disposto rios incisos 1, II, III
e IV deste artigo, aplica-se aos servidores admitidos ou contratados nos
termos da Lei h° 9.160, de 3 de dczembi o de 1930, na que roubei;
quando da tixaçào de seus salários na fonas desta lei."
Art. 96 - Os ônus financeiros decorrentes da estante° dos beneficios previstos nas Leis n° 11.410, de 13 de setembro de
1993, a° 11.434, de 12 de novembro de 1993,0° 11.511, de 19 de abril
de 1994, e n° 11.512, de 19 de abril de 1994, a serem repassados para o
Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM, serão suportados pela Prefeitura do Município de São Paulo, relativamente às pensões e legados deferidos anteriormente à publicação das respectivas leis.
Art. 97- Após a implantação de todos os Quadros de
Pessoal da Prefeitura do Município de São Paulo, decreto do Exicutivo
regulamentará a Gratificação pelo exercício em Gabinete, instituída pelo
artigo 100, inciso 1, da- Lei n°8.989, de 29 de outubro de 1979, inclusive
focando os percentuais e as bases de incidência, de conformidade com os
padrões de vencimentos instituídos para esses Quadros.
Art. 98 - O pecúlio a que se referem os artigos 8° e
10 da Lei nb 9.159, de 1 de dezembro de 1980, será calculado na Tabela
da Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais - 1-30, no
padrão QPA-1A, da Escala de Padrões de Vencimentos do Quadro dos
. Profissionais da Administração, ou de seu eventual equivalente, vigente
na data do despacho concessivo do beneficio.
Art. 99 - O ingresso e o desligamento dos Profissionais . da Administração, do Desenvolvimento Urbano e da Saúde da Jornada Especial de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 1-40 dos
que por ela optarem em razão do Regime de Dedicação Profissional
Exclusiva - RDPE do cargo efetivo, dar-se-á, exclusivamente, a pedido.
Art. 100 - Em regime de acúmulo licito de calgos ou
funções, ficam vedadas a concessão e a percepção de Gratificação de
Gabinete, a que se refere o inciso Ido artigo 100 da Lei n°8.989, de 29
de outubro de 1979, nos 2 (doislcargos, simultaneamente, para os servidores públicos municipais de qualquer Quadro de Pessoal da Prefeitura
do Município de São Paulo.
§ I° - Na hipótese de implementação do prazo de
•
,pennanência da Gratificação de Gabinete nos 2 (dois) cargos ou fimções, o Profissional deverá Optar pela percepção do beneficio em apenas
I (um) deles.
§ 2° - Fica assegurada a percepção da Gratificação dè
Gabinete aos Profissionais que tenham adquirido o direito à sua permanência nos 2 (dois) cargos ou funções, na data da publicação desta lei.
§ 3° - Aos servidores que não tenham adquirido o direito à permanência da Gratificação de Gabinete, na forma do parágrafo
anterior, fica assegurado o direito de optar por sua percepção em um dos
vínculos.
Art. 101 - Somente o tempo de percepção da Gratificação de Gabinete na Câmara Municipal e no Tribunal de Comi.% , ambos do Município de São Paulo, será computado para o fim previsto no
artigo 1° da Lei o" 10.442, de 4 de março de 1988.
§ 1° • O tempo computado nos tomos deste artigo
será aproveitado para permanência da maior gratificação que o servidor
tiver percebido na Administração Direta.
§ 2° - Serão considerados, para fins da permanência
da Gratificação de Gabinete percebida pelo servidor nas entidades referidas no "caput" deste artigo, os percentuais estabelecidos pela Administração Direta a seus servidores.

Art. 102- O disposto no parágrafo 1° do artigo 57 da
Lei n° 11.511, de 19 de abril de 1994, com a redação conferida pelo artigo 4° da Lei n° 11.597, de II de julho de 1994, aplica-se aos servidores
das Autarquias, do Tribunal de Contas e da Câmara Municipal, em relação ao exercicio de cargos de provimento em comissão, inclusive da
Administração Direta, todos do Municipio de São Paulo.
Art. 103 - Ficam reabertos, por mais 90 (noventa)
dias, a contar da publicação desta lei, os prazos de opção previstos na
Lei n° 11.511, de 19 de abril de 1.994, para os Profissionais da Saúde,
observadas as condições ali fixadas.
Art. 104 - Fica reaberto, por mais 90 (noventa) dias,
a contar da publicação desta lei, o prazo para os Profissionais da Administração, do Desenvolvimento Urbano, da Promoção Social e da Cultura, Esportes e Lazer, titulares de cargo de provimento efetivo, optarem
pelos novos planos de carreira e pelos padrões de vencimentos instituidos para seus Quadros, para serem integrados nas categorias da Classe 1
ou Unica das respectivas carreiras, conforme o caso, observados os critérios e condições estabelecidos nas Leis n° 11.511, de 19 de abril de
1.994, n° 11.512, de 19 de abril de I .994, n° 11 .633, de 30 de agosto de
1.994; e n° 11.951, de II de dezembro de 1995.
§ 1° - No mesmo prazo, os titulares efetivos de cargos das carreiras do Grupo I e 3 do Quadro dos Profissionais da Administração, e do Grupo 1 dos Quadros dos Profissionais do Desenvolvimento Urbano, da Promoção Social e da Cultura, Esportes e Lazer poderão apresentar títulos, para serem integrados nas categorias da Classe II
ou Única, conforme o caso, sendo que a integração dos titulares do Grupo 1 será feita se não ultrapassado o limite de.30% (trinta por cenfo) dos
já integrados no prazo estabelecido nas Leis re . 11.511 e n° 11.512, ambas de 19 de abril de 1.994, ri° 11.633, de 30 de agosto de 1994, e ri°
11.951; de Ii de dezembro de 1995, e até esse limite.
§ 20 - A integração a que se refere este artigo será
definitiva e produzirá seus efeitos a partir do mês da publicação do respectivo ato.
§ 3° - Aos servidores admitidos ou contratados nos
termos da Lei n° 9.160, de 3 de dezembro-de 1.980, será concedido o
mesmo prazo para a opção a que se refere este artigo, e os respectivos
salários serão fixados no Grau "A", da Categoria I, da Classe I ou Única, no mês da publicação do respectivo ato.
Art. 105 - Os atos necessários à implementação das
opções previstas nesta lei, para os Profissionais da Saúde, serão feitos
por Comissão Especial a ser integrada por servidores das Secretarias
Municipais da Saúde e da Administração.
Parágrafo (mico - A composição da Comissão -a que
se refere este artigo será definida em ato do Secretário Municipal da Saúde.
Art. 106 - As Comissões Intersecretariais Especiais,
instituidas, respectivamente, pelos artigos 104 e 63 das Leis n° 11.511,
de 19 de abril de 1994, e n° 11.512, de 19 de abril de 1994, fica atribuída competência para analisar e promover os atos necessários à implementação das opções dos Profissionais da Administração e do Desenvolvimento Urbano.
Art. 107 - À Comissão Especial instituída pelo artigo
70 da Lei ri° 11.633, de 30 de agosto de 1994, fica atribuida competência para analisar e promover os atos necessários á implementação das
opções dos Profissionais da Promoção Social.
Art. 108 - À Comissão Especial instauida pelo artigo
60 da Lei n° 11.951, de 11 de dezembro de 1995, fica atribuída competência para analisar e promover os atos necessários à implementação das
opções dos Profissionais da Cultura, Esportes e Lazer.
Art. 109 - Para os efeitos da apuração da Produtividade 1.iscal, de que tratam os artigos 81 e 32 da Lei n" 12.477, de 22 de
setembro de 1.997. considerar-se-á o valor correspondente ao l'adrao

a) à prestação de 4 (ijiírikié) " r diárias d trabalho,
b) ao cumprimento edIlegjme PrIPlantao.
- Jornada Básica ou Especial de
horas de trabalho semanais - J-24:
a) á prestação de 4:48 kè(
minutos) horas diárias de trabalho; ou
RF
b) ao cumprimento em regime de plantão.
UI - Jornada Básica ou Especial de 30 (trinta) horas
de trabalho semanais - J-30:
a) à prestação de 6 (seis) horas diárias de trabalho,
OU

b) ao cumprimento em regime de plantão.
IV - Jornada Básica ou Especial de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais -1-40:
a) á prestação de 8 (oito) horas diánas de trabalho;
OU

b) ao cumprimento em regime de plantão.
§ I° - O cwnprimento das jornadas de trabalho de
que trata este artigo, em regime de plantão, dar-se-á, exclusiv-amente, em
unidades médico-assistenciais, e quando assim o exigir o seu funcionamento, na forma em que dispuser o regulamento. ,
§ 20 - O regulamento a que se refere o parágrafo anterior deverá indicar, dentre outras condições:
a) Os Profissionais, respectivos cargos ou funções e
áreas de atuação, que cumprirão a jornada em regime de plantão, .Tabservadas as Jornadas de Trabalho a que estão submetidos, nos termos do
artigo 30 da Lei n° 11.410, de 13 de setembro de 1993, e do artigo 60
desta lei;
• b) carga horária diária;
•
c) carga horária mensal, assegurada a compensação
quando não alcançada ou quando exceder o total de horas mensais previsto para a respectiva jornada de trabalho;
d) repouso semanal remunerado e folga suplementar
quando necessário;
e) número de horas não trabalhadas, correspondente
a uma falta dia, para os efeitos de apontamento e desconto.
§ 3° - Não poderão cumprir sua jornada de trabalho
em regime de plantão os Profissionais da Saúde quando no exercicio de
cargo de provimento em comissão."
Art. 113 - As disposições contidas nesta lei aplicamse, no que couber, às Autarquias e Tribunal de Contas do Município de
São Paulo.
Art. 114- Os ônus financeiros decorrentes da extensão dos beneficios previstos nesta lei às pensões e legados deferidos
antes da publicação desta lei, e que vêm sendo pagos pelo Instituto de
Previdência Municipal de São Paulo - LPFtEM, serão suportados, a partir
da data da respectiva fixação, pela Prefeitura do Município de São Paulo
que, diante da comprovação das despesas, realizará repasses mensais á
Autarquia.
Art. 115 Fica cessado, a partir do Inês da publicação dos respectivos atos de fixação de vencimentos, salários, proventos
e pensões, o abono concedido nos termos do artigo 2' da Lei n° 12.394,
de 27 de junho de 1997, e eventual legislação subsequente, aos Profissionais do Desenvolvimento Urbano, abrangidos por esta lei.
'Art. 116- Mantidas as demais Tabelas, o Anexo 111,
a que se refere o artigo 22 da Leia" 12.3%, de 2 de julho de 1997, fica
:alterado na seguinte conformidade:
Valor
Referência
52,02
EMS-0 I
57,34
EMS-03
60,21
EMS-04
Art. 117 - O inciso IV do artigo 40 da Lei n° 12.397,
de 3 de julho de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
"IV - As pensões devidas pelo Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM, aos beneficiários de servidores de
'que trata esta lei, onerando, as despesas, as dotações do orçamento da
Autarquia."
Art. 118 - As despesas com a execução desta lei correrão por contadas dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário. .
Art. 119 Revogadas as disposições em contrário,
esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos pecuniários nas condições e datas previstas nos seus artigos 29 e 31, e retroagindo os efeitos dos artigos 114 e 115.a 1° de abril de 1997 e 1° de
maio de 1997, respectivamente.

QPF-1-A, da Tabela da Jornada Básica e Especial de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - J-40, prevista para o Grupo 2.
Art. 110 - Fica retificado o Anexo VIII, integrante
da Lei n° 12.477, de 22 de setembro de 1.997, na coluna " Situação
Atual ", para fazer constar que a Referência da função de Inspetor de
Serviços ë NB-2.
Ari 111 - Mantidas a denominação, quantidade e
fornias de provimento, os cargos de Geólogo, constantes do Anexo 1 Cargos do Grupo 1, do Quadro dos Profissionais do Desenvolvimento
Urbano, de que trata a Lei n° 11.512, de 19 de abril de 1994, ficam reclassificados na conformidade da coluna Situação Nova do Anexo V,
integrante desta lei.
§ 1° - Os salários dos servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei n° 9.160, de 3 de dezembro de 1980, para as
funções de Geólogo, ficam fixados na Categoria I, da Classe 1 da carreina correspondente.

-

§ 2° - Aos ocupantes dos cargos e funções de- Geólogo aplicam-se as Escalas de Padrões de Vencimentos constantes do
Anexo II, Tabelas "A" e "B", integrantes desta lei.
§ 3° - O disposto neste artigo aplica-se aos aposentados e pensionistas.
Art. 112 - 0 artigo 59 da Lei n° 11.511, de 19 de
abril de 1994, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 59 As Jornadas de Trabalho dos Profissionais
da Saúde corresponderão:
I - Jornada Básica de 20 (vinte) horas de trabalho
semanais - J-20:
'
-
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PREFEITURA DO HONIcIPIO DE SÃO PAULO, aos 20 de fevereiro
de 1998, 445. da fundação de São Paulo.
.
CELSO PITTA, PREFEITO
EDVALDO PEREIRA DE BRITO, Secretário dos Negócios Jurídicos
JOSÉ ANTONIO DE FREITAS, Secretário das Finanças
VICENTE AZEVEDO SAMPAIO, Secretário Municipal da Administração
LAIR ALBERTO SOARES ERAHENBUBL, Secretário da Habitação
e Desenvolvimento Urbano
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 20 do
fevereiro de 1993.
EMPALO° kGVES PA 'SILVA,. Socretúr£u d. Cern ,.., nuul,11,0

ra

ANEXOS I A V INTEGRANTES DA LEI Na

12.568

, DE

20

DE FEVERE/80 DE 1998

Amuo I, a que se Mera o orago 3" ..
Quadro do* Fre/Um:ais do DiSeili~flatO Urbano
Enquadram:ui° de cargo; do Grupo 1.
rrroA ç' A O ATUAL
re DE CARGOS
DENOONNAÇÃO
REP. PARTI 1' DE
De CANSO
zrrn(oi rume.
MELA CAICOS

301
'72

69

Arquitet:,

EA-1 PP-1E

Arquiteto li

EA-2 PP-DI

Arquiteto D1

EA-3 PP

Arquiteto iv

EA-4 PP-Ef

:

616

SITUAÇÃO

NOVA

-71 PARTE
DENOMINAÇÃO ---1.7t11

POEMA DE PROVIMENTO

DO CAEGO

Medi:ato "oter.c-so edbiico de provu ou de
grtOPS r:dualveratigida a habilitação *conf.

Axquiteto Classe I

a) Categoria 1

QPD-20

Empadruare, rigida aliebiliorle eipedra.

• Categoria 2

QPD-21

Paquedrattesto, doara dadores

de urre da
Riee aa

Categoria 1, com ao xotam 3 Orbe)
categoria

Eaqoadraatioto, dentre ~ta do ~loa da

c) Categoria 3

Catwia 2, com ou adobo 4 (quero) aria

na ateria.
Carria4

lhoperimar dar lidara á arpada
Carpiria 3, um ao tiro 4 Opere) ama
argeria
ira Medrar meu de amo de prova • I.
roa, date drena de arpa &Cairá
4, ci.i, eao II (are) aia de detive
erreleie na ~ira da FIESP.

Ampliem Clame R

▪ Carris I

b) Creria 2

a) Causaria 3
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, deur liedira ch empe da
Cra 4, Crer I, no 1 (as) ree de
detive reivicie aa arreira da /1113P • ree
Ia de aprializaple ao ar rio udvereitiria.
reareekle aa ferrada bei, aa urre na
Uividree lirelee-ruNglea ai eia 'olvidara
dr ideerb asediarda, radiar. eu Mis
nardo pela »ar, tare ecenreleuere
ruo a kr de sbasolo,loiermedo Ware
360 prurir • atieseda) harr.
W1343

Eupadruere, der. &dana de arpe da
Cursaria 1, anu E. colo ao arre 4(9u.
Ou) roa eateserla e melo de wereidir011. ou ereaelle riewaildrrnerabeeida r
ibra da lei, ca ~Ire ri 'ideário Uri••-eimilka os em abirdee de ereaplie
~ mar, ~Usada eu Marearia pele
FIESP, leder rendaderdes
•4rea
✓oer ietalizaule ou ~ide (sdneata e viole) lona.
Ereadrimate, rdr• tildem de arpe á
Carpula Crer um ao ardeu 3 (er
ou) era aa Creria. 3 (oire) are do ar.
go de proviera ma aeràeãe de Chiá.
•
hertlara aa Armaroaro • ar
ler eaereidea damos a perarkeiar eu ,
rir • Mande ea Narrar ai Livn Dedada= ira de arego, norieridie marram daki,au creditou ou alividabe Meai"errem se agi atividades de uleurao mo.
rude, radiada eu relbraidare peia
•
rdee acareheimado• pau arma é
aluirla, ~Irada se raie IODO Orme
• -era

Eia1

EA4

PP-111

3011

Eapedin II

EA-2

PP-111

163

asug,,ire ne

EA-3

PP-111.

77

gosiegegg (g

EA-4

PP-111

551

94

1181

c1~1

Neereededaars• pábaOtrelWrodPila
ardes • ~os, odgida a habilites& ademEla
Lívia Saio

RF
s) enigmaria 1

QPD-20

~do, dila aldeada apeeiflIL

b) Categoria 2

QPD-21

Pardedremals, ide ~met da diga da
c ai dea ae Md= 3 (Ida) doe aa
alegaria.

e) Categoria 3

QPD-22

Eaeddrerseed, deetre ~se alargo da
Categoria 2, ma as adiem 4 (egro) asa
ala ~geria

d) Categoria 4

QPD-73

Ealpiedrageto, deite ~na de cega da
Calegeria3, ao MIMO 4 (quero) doe
as
Medd. emane de alam de piem • Eeade, eldr• Guiem da *arre da Categoria
4. ~1. mon (oda) ame da Miga

Eagededo Chen 11

nerdeie aa adrega da PMSP.
a) Categoria 1

Eaciddraffeato, dentre adem de carga da

QPD-24

Categoria 4, Cima L coa 11 (em) doe da
efetivo eaerekte saanda da P31.3P • ~o
de apecialiaede Ga abada agieersitirie,
recoebeeido mima da aa MON an
delida Iloada-cialdaaoa age deidades
di doada datiaeada, dedada. *e nanadeda peta PIAS!, bdas serrelegieadoe aaa
• tua de atada" asidimege a• dada 340
Ornear • wamad hard.
b) Cedgeria 2

QPD-25

Ea~mais, delire tildam de arde de
Ceaegoria 1. Clame E, a. .s 4 (esaaIro) atoe na adegaria • Ilido de apestalitade leee•tmge eadodielde, edeededide aa
Erma da lei, ae adiles ma dwielades Useieo-diadlea ia ma deidades el• aduado
eadieada, dednde• rdnatiadaa pela

nor. ida deniudgesdee ccaa dna de
çII
1iI
dl e dat.) hem

c) Odoxia 3

LED-26

deidie TIO (edesea-

Eagidsaddo, date ~ene d. empe da
Calegarial, Clame O, umas ~o 3 (eiao.) aees aa coaeguria. 3 (duo) nem de larga de pedideds asa oasiedo de ame",
Magia, Meiellada aa Mesegregood •
salme, deraidse eierair amoedada aa
anwirs • ~Nado Os Nada& oniat•
Dooldiaaa área de eleeide. adaelessido aa
bem da lei. ea ~de ed athidalse ~éeo-eisadlea ela aa ~Mime de decagis
eadideds. nealitadaa ema rdireadadla pda
1141,,Isthe tardhadedel de a ida de
~No, loadiando a adir IMO Na
mil • odeia) herae.

40

16

Fardado Agridem 1

EA-1

PP-01

P/

Eaisikáre Agrar:as

PP-W

Chem I
22

Equelasiro Ardas= II

EA-2

PP-1E

12

adido Agrares

.EA-3

PP-111

6

~adiro Agdasta•

EA-4

Pr-in

Medd, emerso padre d• gnomo em de
prava • dela, exigida debilitada wapalfica.

a) Cabreia 1

QPD-28

lideadramate. caiada didEesike apiedfica
Eadatkageabe, dado tildem de arpa da

te) C.alegeria 2

Calepia 1, dea ae Min 3 PM
esigleria
e) Categoria 3

QPD-22

• Eadedramais, dei* ~da dr erga, da
Calei" 2, emas ~ma (apears) a.
dedemed

d)Cebtoria4

lide 14

~Is. &GD &iene de empe da
Cdgala 3. dm a• nadar 4 (~) as
Na ~ria

9■1 0--: '(;,

_,)--

7

4

PP-E

Faininfro Alirddegie
Ciam Á

~ma comam de anue Mi pearam e tildo; ~e tiadem de amo da ~Wh
4, Ciam 1, as 11 (ew) didilie.
atarakip aaamira daPPEN.

a) Cansais 1

QPD-24

Eaquénanda, denr• *deu d• mem da
Codiderkt4, asa 1, eas 11 (afas) dm de
afetivo norelido ia Gandra daPIEP • elde
d. ..1"dizeidd qa énea& adnuittria,reoninsid• datam da 1d, as Mello ua mak
vided.• arnahm-Gimalba etnidadca di
*dna" eaticrada, Rabada. a. rdamelw
da pela Par2, Sedes cwrdadaamdas Ma
dna d• çao, Meando ao adahoo 344
(Inaana • nanna)inraa

10 Clareie 2

QPD-23

Eaqadraaans, denr• Eaiwee de oram da
Calegarial, Ciam I, ela ao MIMO 4 (ger
ia)..,. ia ~ia* dado de espanes.
mar& na•aaidria, nica•badds
amada Is!, am Gradil*u em atividades ~ao
-aindfflea na na anidadm da *dando ar
dandaradbada ai adamada. paia RIR.
lodos eanniatilanke can a inla 46, dai"
andboado ao aadon 720 (mannana 1 Man) hena

e) Categoria 3

QPD-26

Eagnaknamo, date *dana de mas da
Canguá 2, dam 11, ma ao anime 3 (doa) ~a as ~as 3 (ciou) moa da ar.
ias de ~1~ em anainde d• ame.
Din" Animegia Aumoremer alma, ~dee ~á a peeaadaeiaaa cernia • Medrada *a Danado ou Lia. DoMeia ma asada laads, nes~d• malhem da ai atidas na atividade. *dica
cisar= as wo ninddedu do edecaffie Geainada. ~hada aa reflereadadae pia PER,
lados candadands• Ia. a Irat d• anda
helaranada adiam 101,1 ham dii • oder
1a) lana

Anexo 1I a que se nsfere o artigo 6°
Quadro dos Profissionais do Desenvolvimento Urbano - QPDU
•

TABELA A - GRUPO 1- ARQUITETOS, ENGENHEIROS E ENGENHEIROS
AGRÓNOMOS

JORNADA DE 30 H SEMANAIS
D
A
REF/GRAUS
816,88
882,76
QPD-20
953,96
882,76
QPD-21
1.030,89
QPD-22
953,96
1.114,03
QPD-23
1.030,89
QPD-24
1.114,03
1.203,88
QPD-25
1.203,88
1.300,97
1.405,90
QPD-26
1.300,97

C
953,96
1.030,89
1.114,03
1.203,88
1.300,97
1.405,90
1.519,28

D
1.030,89
1.114,03
1.203,88
1.300,97
1.405,90
1.519,28
1.641,81

E
1.114,03
1.203,88
1.300,97
1.405,90
1.519,28
1.641,81
1.774,21

TABELA B - GRUPO 1- ARQUITETOS, ENGENHEIROS E ENGENHEIROS
AGRÔNOMOS

JORNADA DE 40 H SEMANALS
8
RERGRAUS
A
1.177,00
QPD-20
1.089,16
QPD-21
1271,93
1.177,00
1.374,51
QPD-22
1.271,93
1.485,36
QPD-23
1.374,51
1.48.5,36
1.605,15
QPD-24
QPD-25
1.734,61
1.605,15
1.874,51
QPD-26
1.734,61
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C
1.271,93
1.374,51
1.485,36
1.605,15
1.734,61
1.874,51
2.025,69

D
1.374,51
1485,36
1.605,15
1.734,61
1.874,51
2.025,69
2.189,06

E
1.485,36
1.605,15.
1.734,61
1.874,51
2.025,69
2.189,06
2.365,64

4-olha
Proc. N°.
LfV161

Arem Dl a que se refere • ardeis 7'
Quadro das Profissionais do Deaurfthiseato Caba=
a•---,-r•-• -.
cARGos Do olmo 1- ARQUITETOS, ENCENEMOS R ENGENHEIROS AGRÓNOMOS
Critéri• Mínima,
Rd
Cat.
0~
Tampe
Clame I

I

QPD-20

0

2
3

QPD-2I

3

QPD-22

7

4

QPD-M

li

CARGOS Do GRUPO 1- ARQUITETOS, INGENRICIROS E ENGINEEROS AGRÓNOMOS
I
Critérios idialae•I
•
Tampo
IML
Cat.
nadou
Cargo
, Arma
Clama II

1

QPD-24

II •

2

QPD-25

1$

3

QPD-26

20

Na fama astabeleciá ao Anoso I, data
lei.

Moo IV a quite refere a artigo 45
Quadro dos Profissionais do Desenvolviments Urbano
Tabela da Calcula de Gratificação

T

GRATIPIC.AÇÃO

. SITUAÇÃO ATUAL
Percentual
lackláncia •

•

Gratificação de Dificil
Acesso

30% ou SO% de acordo
com • localizaçào da Unidada de Trabalho.

SITUAÇÃO NOVA.

Patklo correspondente
•i classe inicial das taspealos caneiro

30% ou 50% de acordo
Cargo' do Grupo I (Ocupantes dos CR,com a i0CialiZ100 da Uni- .gos de Arqueei°. Engenheiro e Engenheidada de Trabalho.
to Agrónomo): Gail .A. da Referência
EA-I, do Quadro da Engenharia a. Arqui-

-

I Grani-moio de Gabinete, 30%
calculada con base na
Referilnela do cargo do
servidor.

Incidência

Percentual

ICIIIIII.

Grau "A da Referência

3"

do cargo

.

'Cargos do Grupo I (Ocupantes dos ciarnus de Arquiteto, Engenheiro e Engenhaito

Agra001110) Classe):

Grau 'A" das Re-

ferencias EA-I, EA-2, EA-3 e EA-4, do
Quadro da Engenharia e Arquitetura, para
as Caie/oras I, 2, 3 e 4, respectivamente.

Classe II: Grais °E" das Referências EA-I,
EA-2 e EA-3, do Quadro da Engenharia
e Arquitetura, para as Categorias I , 2c

3, respectivamente.
nomv
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Quadro doa Prendem" do Desarodel000to Urbano

SIJÚOÇIOAIUAL

ir et

DINCOINUOAO

CAZ0011

DO CARGO

20

Orare

12713AÇA0 NOVA

na

PANEI
Tdido

' Ciar I

IND

ar as

DoweertaçÃo

E azw.

VOAM fat neovaieurro

PIUM
TAINIA

CA11208
DO CANGO
Orla.*
Chame I
20

PP-ill

rumar. amar= plibilks d. erre ar

d.

pra • Ora, rigida a babilrear imeri-

.

Ir

QPD-13

a) Urgia 1

Fardareis, rigida alobilierr ap•el-

• ) Carpria 1

Er
»Criará 2

QPD.l4

1) arear 2

SattorkandaY4 bete Narro de ~pode

QPI7-21

.

Ceipperia 1. em mo ~PM 3 (ais) ler r

e) Cariaria 3

e) Criaria 3

QPD-15

QD.22

Iberdrerear dr. Urna á arpe de
Craria 2, eme ao Mero 4 (rem) rue
na criaria

QPI)-16

d) Urrei 4

Ereedramer dr* rire de arpa da

d) CiroiO4

Criar 3, Gr gr Maar 4 (earra) =se
ma erearia
03.61r

Ciar II

i

?NU

Gramo are II

PP-Dl

blred• erro é are ir porre II OIras, der e erra de arem á Carreia
4, Cher I, ar 11 (ar) me dr Mire

•

aserer oa arra de PIM.

(
a) Criaria 1

QP13.17
.

10

Urna 1

QPD-24

Eauerinrers, deur tirar de anu á

Cruá 4, Crua 1, are I I (re) 111~ de

.

rebrawaria Na arar de ?OSP • Natle
' ar
de eurialiereree ror errnilaria,
eadrida as ler da bei, lu rem ar ar
rir riererallo• au fie ~kW.. de
olmos esedi...do narra la

roer

dr pela PMSPrela• eemarieraer ar a
ar à elarr, eraliarde mo ror 360
Numas e ereeer bar

'
b) Criará 2

QP0-11a

b) Crer. 2

Earedreerbe. dera riam de mgr da
Crerrial, Cl... Il. rae Ir mar 1 ror) are Na erraria e gr de urrar
Die II ~Ni& riverriária. reffaberlo ema
Ore de

Ir, me rara eu redor Neer

-arra VA Ir dividida da erra era
tiredrealizer ar nferalarbee pela NOP.

leda earrierre em • ira de ael are,
loriere
ir rire 720 (serer • vir

•
•

e) Orpria 3

4 e) Celessiia 3

Q112-19
-

le) bana

•

á mau da
Crer 2, Ciar 12, ar as erre 3 (dr
al) re as repare $ (ror Ir de arr. dr parriee ma orar á Chefio
Dirk, Arruda as
Memoreere e r-

'Emeredraserse, dar librem

irem, eureldo, danou penereemel. ma ar-

ene Irre Dr,
der ma ri do Mar, arreder a• fr raio • budeaá as Darned•
•

ar da lei, sue tarem em advirei bíanioooduellima
se me arder de weierta ~àmetk, ~Ir • ....li..
pra PaillP.
rir larerrare era • ir d• reer,
~imã! as mono leso ou oil . eilew
ia) bora
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Câmara Municipal de São Paulo
Câmara Municipal de São Paulo

ase de dados : legis
Pesquisa

Folha
Proc. N°.
LN/
I

SRar11.274
B•

e te,

: 14715

Total de referências : 1

1/1
Título: LEI N 0 14.715 08/04/2008 (ver documento)
Sem revogação expressa
Ementa: Altera dispositivos das Leis no 9.480, de 8 de junho de 1982, e no 10.224, de 15 de dezembro
de 1986, ambas com as modificações introduzidas pela legislação subseqüente, as quais
dispõem, respectivamente, sobre as carreiras de Agente de Apoio Fiscal e de Agente Vistor,
concede a Gratificação por Desempenho de Atividade, instituída pela Lei no 14.600, de 27 de
novembro de 2007, aos servidores que especifica e altera dispositivos das Leis no 14.591, de
13 de novembro de 2007, no 14.600, de 17 de novembro de 2007 e no 14.660, de 26 de
dezembro de 2007.
Projeto: Projeto de Lei No 185/2008 (ver documento)
Autor(es): EXECUTIVO; Gilberto Kassab
Regulamentação: Decreto no 51.220/2010 - Regulamenta os arts. 14 a 16 da Lei no 9.480/1982, na redação
dada por esta Lei.; (ver documento)
Decreto no 51.221/2010 - Regulamenta os arts. 8° a 10 da Lei n° 10.224/1986, na redação
dada por esta Lei. (ver documento)
PARA VERIFICAR SE HÁ ALTERAÇOES PARA OS ATOS E DECRETOS DE REGULAMENTAÇÃO
DESTA NORMA, FAÇA NOVA PESQUISA PELO NÚMERO DE CADA ATO OU DECRETO DE
REGULAMENTAÇÃO.
Legislação explicativa: Lei no 14.591/2007 - Institui o novo plano de carreiras dos servidores integrantes do Quadro
de Pessoal de Nível Superior; dispõe sobre os servidores admitidos nos termos da Lei no
9.160/1980, em funções de referência DAI e DAS; e revaloriza a Escala de Vencimentos do
Quadro de Atividades Artísticas.; (ver documento)
Lei no 14.600/2007 - Institui a Gratificação por Desempenho de Atividade, a ser concedida
aos servidores municipais integrantes das carreiras que especifica; dispõe sobre a revisão
geral anual da remuneração dos servidores municipais referente aos anos de 2006 e 2007.;
(ver documento)
Lei no 14.660/2007 - Dispõe sobre alterações das Leis nos 11.229/1992 e 11.434/1993 e
legislação subseqüente, reorganiza o Quadro dos Profissionais de Educação, com as
respectivas carreiras, criado pela Lei no 11.434/1993, e consolida o Estatuto dos Profissionais
da Educação Municipal. (ver documento)
Alterações: Lei 14.876/2009 - Altera o art. 22 desta Lei.; (ver documento)
Lei 15.001/2009 - Altera os arts. 2° e 4° desta Lei.; (ver documento)
Lei 15.364/2011 - Acresce arts. 20-A e 40-A a esta Lei.; (ver documento)
Lei 15.963/2014 - O Anexo II substitui o Anexo III a que se refere o artigo 17 desta Lei,
exclusivamente na parte relativa ao Quadro do Magistério Municipal. (ver documento)
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Proc. MI.
Livle alem o *eme rei
BP 11474
LEI No 14.715, DE 8 DE ABRIL DE 2008
(Projeto de Lei n° 185/08, do Executivo, aprovado na forma de Substitutivo do
Legislativo)
Altera dispositivos das Leis n° 9.480, de 8 de junho de 1982, e n 0 10.224, de 15 de
dezembro de 1986, ambas com as modificações introduzidas pela legislação
subseqüente, as quais dispõem, respectivamente, sobre as carreiras de Agente de
Apoio Fiscal e de Agente Vistor, concede a Gratificação por Desempenho de
Atividade, instituída pela Lei n° 14.600, de 27 de novembro de 2007, aos
servidores que especifica e altera dispositivos das Leis n 0 14.591, de 13 de
novembro de 2007, n 0 14.600, de 27 de novembro de 2007 e n° 14.660, de 26 de
dezembro de 2007.
GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 8 de
abril de 2008, decretou e eu promulgo a seguinte lei:
CAPÍTULO I
DA ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI N 0 9.480, DE 8 DE JUNHO DE 1982
Art. 1 0 . Os arts. 14, 15 e 16 da Lei n 0 9.480, de 8 de junho de 1982, alterada pelas
Leis n 0 11.270, de 22 de outubro de 1992, n 0 12.477, de 22 de setembro de 1997,
n 0 12.568, de 20 de fevereiro de 1998, e n 0 13.652, de 25 de setembro de 2003,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 14.
Parágrafo único. Serão considerados como de efetivo exercício, para os fins deste
artigo, os afastamentos do serviço a que se refere o art. 64 da Lei no 8.989, de
1979, a licença para tratamento da própria saúde, a licença-adoção prevista no
parágrafo único do art. 1 0 da Lei no 9.919, de 21 de junho de 1985, a licençapaternidade prevista no art. 3 0 da Lei n 0 10.726, de 8 de maio de 1989, o mandato
de dirigente sindical nos termos do art. 7 0 da Lei n 0 13.883, de 18 de agosto de
2004, e outros afastamentos considerados como de efetivo exercício na forma da
legislação específica." (NR)
"Art. 15. Para os efeitos do disposto no art. 14 desta lei, a apuração da Gratificação
de Produtividade Fiscal far-se-á, mensalmente, mediante a atribuição de pontos
com valor de 0,025% (vinte e cinco milésimos por cento) ou de 0,032% (trinta e
dois milésimos por cento) do vencimento correspondente ao padrão QPF-6-A, da
Tabela da Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - J-40,
prevista para a carreira de Agente de Apoio Fiscal, na seguinte conformidade:
I - quando o Agente de Apoio Fiscal estiver no exercício do cargo efetivo:
a) até 3.359 (três mil, trezentos e cinqüenta e nove) pontos: aplica-se 0,025%
(vinte e cinco milésimos por cento) sobre 3.000 (três mil) pontos;
b) de 3.360 (três mil, trezentos e sessenta) a 3.989 (três mil, novecentos e oitenta
e nove) pontos: aplica-se 0,032% (trinta e dois milésimos por cento) sobre 3.674
(três mil, seiscentos e setenta e quatro) pontos;
c) de 3.990 (três mil, novecentos e noventa) a 4.409 (quatro mil, quatrocentos e
nove) pontos: aplica-se 0,032% (trinta e dois milésimos por cento) sobre 4.200
(quatro mil e duzentos) pontos;
d) de 4.410 (quatro mil, quatrocentos e dez) a 4.620 (quatro mil, seiscentos e
vinte) pontos: aplica-se 0,032% (trinta e dois milésimos por cento) sobre 4.620
(quatro mil, seiscentos e vinte) pontos;
II - quando o Agente de Apoio Fiscal estiver no exercício de cargo de provimento
em comissão cuja natureza das atribuições esteja relacionada com as atribuições
próprias do cargo efetivo, serão atribuídos 4.620 (quatro mil, seiscentos e vinte)
pontos com valor de 0,032% (trinta e dois milésimos por cento).
§ 1°. As quotas fixadas neste artigo serão apuradas e pagas no mês subseqüente
ao do trabalho fiscal realizado, segundo critério de atribuição de pontos
estabelecido em regulamento.

§ 2 0 . Durante os afastamentos e licenças referidas no parágrafo único do art. 14, a
Gratificação de Produtividade Fiscal será calculada pela média de pontos
remunerados nos 3 (três) meses anteriores à ocorrência do fato, mantida a
proporção relativa ao limite máximo de pontos em vigor.
§ 3 0 . Observadas as faixas de pontuação previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I
do "caput" deste artigo, não serão remunerados os pontos excedentes aos
estabelecidos como base para aplicação do percentual nas respectivas faixas, até
que atingido o da faixa subseqüente, tendo por limite máximo 4.620 (quatro mil,
seiscentos e vinte) pontos previstos na faixa da alínea "d"." (NR)
"Art. 16. A Gratificação de Produtividade Fiscal integrará os proventos da
inatividade, nos casos de aposentadoria e disponibilidade, bem como a pensão,
após 5 (cinco) anos de recebimento, pela média aritmética da pontuação obtida nos
60 (sessenta) meses anteriores à aposentadoria, disponibilidade ou instituição da
pensão, aplicada, para esta finalidade, sobre o padrão QPF-6-A, da Tabela da
Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 3-40.
§ 1 0 . Na hipótese de falecimento, disponibilidade ou aposentadoria por invalidez ou
compulsória, sem que o Agente de Apoio Fiscal tenha completado os 60 (sessenta)
meses a que se refere o "caput" deste artigo, a gratificação integrará os proventos
de aposentadoria, disponibilidade ou a pensão, pela média aritmética simples da
pontuação obtida até o mês imediatamente anterior à aposentadoria,
disponibilidade ou instituição da pensão.
§ 2 0 . O Agente de Apoio Fiscal que, até 10 de agosto de 2005, tenha implementado
as condições para incorporação na aposentadoria do cargo de Encarregado de Setor
Técnico, Ref. DAS-9, privativo da respectiva carreira, ou que tenha a gratificação de
função relativa a esse cargo tornada permanente até aquela data, terá assegurada
a Gratificação da Produtividade Fiscal na pontuação prevista no inciso II do art. 15
desta lei.
§ 3 0 . O Agente de Apoio Fiscal que na aposentadoria fizer jus a proventos no cargo
de Encarregado de Setor, Ref. AAF-2, incorporados nos termos do art. 3 0 da Lei no
8.097, de 12 de agosto de 1974, com a redação dada pelas Leis no 9.170, de 4 de
dezembro de 1980, e no 9.497, de 29 de junho de 1982, ou que tenha a
gratificação de função tornada permanente, nos termos do § 1° do art. 10 da Lei no
10.430, de 29 de fevereiro de 1988, terá assegurada a incorporação da Gratificação
de Produtividade Fiscal relativa ao cargo em comissão exercido." (NR)
Art. 2°. Aplica-se o disposto no art. 10 desta lei aos Agentes de Apoio Fiscal
aposentados, bem como aos pensionistas e legatários, com direito à paridade.
CAPÍTULO II
DA ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI N 0 10.224, DE 15 DE DEZEMBRO DE
1986
Art. 3 0 . Os arts. 8°, 9° e 10 da Lei no 10.224, de 15 de dezembro de 1986,
alterada pelas Leis no 11.270, de 1992, no 12.477, de 1997, no 12.568, de 1998, e
no 13.652, de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8 0
Parágrafo único. Serão considerados como de efetivo exercício, para os fins deste
artigo, os afastamentos do serviço a que se refere o art. 64 da Lei no 8.989, de 29
de outubro de 1979, a licença para tratamento da própria saúde, a licença-adoção
prevista no parágrafo único do art. 1 0 da Lei no 9.919, de 21 de junho de 1985, a
licença-paternidade prevista no art. 3° da Lei no 10.726, de 8 de maio de 1989, o
mandato de dirigente sindical nos termos do art. 7° da Lei no 13.883, de 18 de
agosto de 2004, e outros afastamentos considerados como de efetivo exercício na
forma da legislação específica." (NR)
"Art. 9°. Para os efeitos do disposto no art. 8° desta lei, a apuração da Gratificação
de Produtividade Fiscal far-se-á, mensalmente, mediante a atribuição de pontos
com valor de 0,025% (vinte e cinco milésimos por cento) ou de 0,032% (trinta e
dois milésimos por cento) do vencimento correspondente ao padrão QPF-6-A, da
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Tabela da Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 3-40,
prevista para a carreira de Agente Vistor, na seguinte conformidade:
I - quando o Agente Vistor estiver no exercício do cargo efetivo:
a) até 3.359 (três mil, trezentos e cinqüenta e nove) pontos: aplica-se 0,025%
(vinte e cinco milésimos por cento) sobre 3.000 (três mil) pontos;
b) de 3.360 (três mil, trezentos e sessenta) a 3.989 (três mil, novecentos e oitenta
e nove) pontos: aplica-se 0,032°/0 (trinta e dois milésimos por cento) sobre 3.674
(três mil, seiscentos e setenta e quatro) pontos;
c) de 3.990 (três mil, novecentos e noventa) a 4.409 (quatro mil, quatrocentos e
nove) pontos: aplica-se 0,032°/o (trinta e dois milésimos por cento) sobre 4.200
(quatro mil e duzentos) pontos;
d) de 4.410 (quatro mil, quatrocentos e dez) a 4.620 (quatro mil, seiscentos e
vinte) pontos: aplica-se 0,032 0/0 (trinta e dois milésimos por cento) sobre 4.620
(quatro mil, seiscentos e vinte) pontos;
II - quando o Agente Vistor estiver no exercício de cargo de provimento em
comissão cuja natureza das atribuições esteja relacionada com as atribuições
próprias do cargo efetivo, serão atribuídos 4.620 (quatro mil, seiscentos e vinte)
pontos com valor de 0,032% (trinta e dois milésimos por cento).
§ 1 ° . As quotas fixadas neste artigo serão apuradas e pagas no mês subseqüente
ao do trabalho fiscal realizado, segundo critério de atribuição de pontos
estabelecido em regulamento.
§ 3 0 . Observadas as faixas de pontuação previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I
do "caput" deste artigo, não serão remunerados os pontos excedentes aos
estabelecidos como base para aplicação do percentual nas respectivas faixas, até
que atingido o da faixa subseqüente, tendo por limite máximo 4.620 (quatro mil,
seiscentos e vinte) pontos previstos na faixa da alínea "d"." (NR)
"Art. 10. A Gratificação de Produtividade Fiscal integrará os proventos da
inatividade, nos casos de aposentadoria e disponibilidade, bem como a pensão,
após 5 (cinco) anos de recebimento, pela média aritmética da pontuação obtida nos
60 (sessenta) meses anteriores à aposentadoria, disponibilidade ou instituição da
pensão, aplicada, para esta finalidade, sobre o padrão QPF-6-A, da Tabela da
Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 3-40.
Parágrafo único. Na hipótese de falecimento, disponibilidade ou aposentadoria por
invalidez ou compulsória, sem que o Agente Vistor tenha completado os 60
(sessenta) meses a que se refere o "caput" deste artigo, a gratificação integrará os
proventos de aposentadoria, disponibilidade ou a pensão, pela média aritmética
simples da pontuação obtida até o mês imediatamente anterior à aposentadoria,
disponibilidade ou instituição da pensão." (NR)
Art. 4 0 . Aplica-se o disposto no art. 3 0 desta lei aos Agentes Vistores aposentados,
bem como aos pensionistas e legatários, com direito à paridade.
CAPÍTULO III
DA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE
Art. 5 0 . A Gratificação por Desempenho de Atividade instituída pela Lei n° 14.600,
de 27 de novembro de 2007, devida em razão da aferição do desempenho
individual e do desempenho institucional, o alcance de metas e a apresentação de
títulos, será concedida nas mesmas bases, critérios, condições, percentuais e
valores aos:
I - titulares de cargos de Especialista em Administração, Orçamento e Finanças
Públicas, nas disciplinas de Administração, Ciências Econômicas e Estatística; aos
titulares de cargos de Especialista em Desenvolvimento Urbano, nas disciplinas de
Geografia, Sociologia e Tecnologia, nas modalidades de Construção Civil,
Eletricidade e Mecânica, das carreiras de nível superior instituídas pela Lei no
14.591, de 13 de novembro de 2007, bem como aos titulares de cargos

anteriormente correspondentes às disciplinas referidas neste inciso, transformados
e reenquadrados pela referida lei, não optantes pelo respectivo plano de carreiras;
II - servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei n° 9.160, de 3 de
dezembro de 1980, em função correspondente aos cargos de que trata o inciso I
deste artigo;
III - servidores que se aposentaram em cargos ou funções de que tratam os incisos
I e II deste artigo anteriormente à vigência desta lei, aos quais se aplica a garantia
constitucional da paridade;
IV - pensionistas do aposentado ou do servidor falecido em atividade em cargos ou
funções de que tratam os incisos I e II deste artigo anteriormente à vigência desta
lei, aos quais se aplica a garantia constitucional da paridade.
Art. 6 0 . A Gratificação por Desempenho de Atividade de que trata o art. 5 0 desta lei
será devida a partir de 1 0 de maio de 2008, observado o disposto no § 2 0 do art.
2 0 da Lei no 14.600, de 2007.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos profissionais abrangidos
pela Lei no 14.600, de 2007, optantes ou não pelo plano de carreiras pela Lei no
14.591, de 2007.
Art. 7 0 . Em decorrência da instituição de novos planos de carreiras e
reenquadramento dos cargos e funções de Engenheiro, Engenheiro-Agrônomo,
Geólogo, Arquiteto e Contador, a Gratificação por Desempenho de Atividade
instituída pela Lei n° 14.600, de 2007, devida aos integrantes dessas carreiras, aos
ocupantes de funções correspondentes, é devida aos titulares de cargos de
Especialista em Desenvolvimento Urbano, nas disciplinas de Arquitetura,
Engenharia, Agronomia e Geologia; aos integrantes das carreiras de Especialista
em Desenvolvimento Urbano e Especialista em Administração, Orçamento e
Finanças Públicas, nas disciplinas de Ciências Contábeis, aos optantes ou não pelas
novas carreiras, bem como aos ocupantes de funções correspondentes, admitidos
ou contratados de acordo com as disposições da Lei n° 9.160, de 3 de dezembro de
1980, optantes ou não pelas novas referências de vencimentos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos aposentados e pensionistas
nas mesmas condições.
CAPÍTULO IV
DA ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI No 14.591, DE 13 DE NOVEMBRO DE
2007
Art. 8 0 . Os arts. 2 0 e 60 da Lei no 14.591, de 2007, passam a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 2 0 . Ficam instituídas as carreiras dos servidores de nível superior da Prefeitura
do Município de São Paulo, compostas de cargos multidisciplinares de Especialista
em Administração, Orçamento e Finanças Públicas, Especialista em
Desenvolvimento Urbano, Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social,
Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social-Equipamento Social,
Especialista em Informações Técnicas, Culturais e Desportivas, mediante a
transformação dos atuais cargos de provimento efetivo de nível superior constantes
dos Quadros de Profissionais referidos no art. 1 0 e a criação de cargos de
Especialista em Meio Ambiente, na conformidade do Anexo I desta lei.
" (NR)
"Art. 6 0 . Os cargos de que trata esta lei ficam incluídos na Parte Permanente,
Tabela III (PP-III), cargos de provimento efetivo que não comportam substituição,
exceto o cargo de Especialista em Assistência e Desenvolvimento SocialEquipamento Social que fica incluído na Parte Permanente, Tabela II (PP-II), cargos
de provimento efetivo que comportam substituição." (NR)
Art. 9 0 . O Anexo I a que se referem os arts. 2 0 e 3 0 e o Anexo III a que se refere o
art. 7 0 , todos da Lei no 14.591, de 2007, ficam substituídos, respectivamente,
pelos Anexos 1 e II integrantes desta lei.
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Art. 10. Os titulares do cargo de Diretor de Equipamento Social que realizaram a
opção prevista no art. 29 da Lei no 14.591, de 2007, e foram enquadrados nos
níveis, categorias e referências de vencimentos instituídas para o cargo de
Especialista em Assistência e Desenvolvimento Social, terão a respectiva
denominação do cargo alterada para Especialista em Assistência e Desenvolvimento
Social-Equipamento Social, sem prejuízo da transformação assegurada no art. 84
da Lei no 14.660, de 2007.
Parágrafo único. Os titulares de cargos de Especialista em Assistência e
Desenvolvimento Social-Equipamento Social exercerão as atribuições do cargo
exclusivamente em equipamentos sociais, exceto aqueles que se encontravam
lotados nos Centros de Educação Infantil à época da transferência desses
equipamentos para a Secretaria Municipal de Educação, os quais exercerão as
atribuições do cargo exclusivamente nessas unidades.
CAPÍTULO V
DA ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI No 14.600, DE 27 DE NOVEMBRO DE
2007
Art. 11. Os arts. 2°, 3 0 e 8 0 da Lei n° 14.600, de 27 de novembro de 2007, passam
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2 0
§ 5 0 . A remuneração relativa à Gratificação de Desempenho por Atividade, de
caráter permanente, integrará a base de contribuição para o Regime Próprio de
Previdência Social do Município de São Paulo, prevista na Lei no 13.973, de 12 de
maio de 2005." (NR)
"Art. 3 0 . A Gratificação por Desempenho de Atividade será devida aos servidores
admitidos ou contratados de acordo com as disposições da Lei n° 9.160, de 3 de
dezembro de 1980, em função correspondente aos cargos referidos no art. 1 0 desta
lei, nas mesmas bases, percentuais, valores e condições." (NR)
"Art. 8 0 . São incompatíveis entre si as remunerações relativas:
I - à Gratificação por Desempenho de Atividade de que trata esta lei;
II - ao Prêmio de Desempenho e ao Bônus Especial instituídos pela Lei no 14.590,
de 13 de novembro de 2007;
III - à Gratificação por Desenvolvimento Educacional instituída pelas Leis no 13.273
e no 13.274, ambas de 4 de janeiro de 2002, e legislação subseqüente;
IV - à Gratificação Especial pela Prestação de Serviços Assistenciais em Saúde,
instituída pelo art. 6 0 da Lei no 11.716, de 3 de janeiro de 1995, e legislação
subseqüente;
V - à Gratificação Especial de Serviço Social na Saúde, instituída pela Lei no 13.511,
de 10 de janeiro de 2003 e legislação subseqüente;
VI - a remuneração, gratificação, adicional, prêmio ou qualquer espécie de
vantagem vinculadas a produtividade ou desempenho.
Parágrafo único. Os servidores que, nos termos da legislação específica, façam jus
a mais de uma das vantagens previstas neste artigo deverão realizar opção pela
percepção da mais vantajosa." (NR)
Art. 12. O prazo fixado no § 1° do art. 2° da Lei n° 14.600, de 2007, fica
prorrogado por 90 (noventa) dias, a contar da data da publicação desta lei.
Art. 13. Em decorrência do disposto no art. 3 0 da Lei no 14.600, de 2007, na
redação conferida pelo art. 11 desta lei, aos servidores admitidos ou contratados de
acordo com as disposições da Lei n° 9.160, de 1980, em função correspondente
aos cargos de Engenheiro, Engenheiro-Agrônomo, Arquiteto e Contador, bem como
aos optantes pelas referências de vencimentos instituídas pela Lei no 14.591, de 13
de novembro de 2007, para cargos de Especialista em Desenvolvimento Urbano e
Especialista em Administração, Orçamento e Finanças Públicas correspondentes,
fica concedido um abono, em igual valor ao previsto no § 2 0 do art. 2° da Lei no
14.600, de 2007, no período compreendido entre 1 0 de julho de 2007 e o mês

anterior ao da publicação desta lei, que será compensado com eventuais valores
percebidos a esse título.
Art. 14. A Gratificação por Desempenho de Atividade instituída pela Lei n° 14.600,
de 2007, será concedida, a partir de 1° de maio de 2008, nas mesmas bases,
critérios, condições, percentuais e valores, aos servidores do Instituto de
Previdência Municipal de São Paulo e do Serviço Funerário do Município de São
Paulo, que titularizam cargos e ocupam funções correspondentes às previstas na
referida lei.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos aposentados e pensionistas
com direito à paridade.
CAPÍTULO VI
DA ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI No 14.660, DE 26 DE DEZEMBRO DE
2007
Art. 15. O art. 82 da Lei n 0 14.660, de 26 de dezembro de 2007, passa a vigorar
acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação:
"Art. 82
Parágrafo único. Os titulares de cargos de Auxiliar Técnico de Educação das Classes
I e II da carreira do Quadro de Apoio da Educação reconfigurada por esta lei, serão
enquadrados na carreira de Auxiliar Técnico de Educação, na seguinte
conformidade:
I - Auxiliar Técnico de Educação - Classe I: Auxiliar Técnico de Educação Categoria 1 - QPE 3;
II - Auxiliar Técnico de Educação - Classe II: Auxiliar Técnico de Educação Categoria 2 - QPE 7." (NR)
Art. 16. O "caput" do art. 102 da Lei n 0 14.660, de 2007, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 102. Fica o Executivo autorizado a aproveitar, para provimento dos cargos de
que trata esta lei, os candidatos aprovados nos concursos públicos realizados ou
iniciados anteriormente à sua publicação, observados os respectivos prazos de
Validade.
" (NR)
Art. 17. O Anexo IV, com suas Tabelas A e B, a que se refere o art. 35 da Lei no
14.660, de 2007, fica substituído pelo Anexo III integrante desta lei.
Art. 18. A Lei n 0 14.660, de 2007, passa a vigorar acrescida de Anexo V e do art.
85-A, com a seguinte redação:
"Art. 85-A. Os enquadramentos decorrentes de evolução funcional dos profissionais
da educação referidos no inciso II do parágrafo único do art. 82 desta lei serão
efetuados na conformidade do Anexo V integrante desta lei." (NR)
Art. 19. Aos Profissionais da Educação aprovados no concurso de acesso iniciado
antes da publicação da Lei no 14.660, de 2007, para provimento do cargo de
Auxiliar Técnico de Educação - Classe II, reenquadrado pela referida lei como
Auxiliar Técnico de Educação, fica assegurado o direito de serem enquadrados na
Categoria 2, referência QPE-7, que alcançariam em razão dessa aprovação.
Parágrafo único. Os titulares dos cargos mencionados neste artigo manterão, na
nova situação, o grau que detinham na situação anterior, aplicando-se-lhes o
disposto no art. 85-A da Lei n 0 14.660, de 2007, acrescido pelo art. 18 desta lei.
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20. O Poder Executivo regulamentará o disposto no art. 9° da Lei n 0 10.224,
de 1986, com a redação ora conferida pelo art. 3°, e no art. 15 da Lei n° 9.480, de
1982, na redação ora conferida pelo art. 1°, no prazo de 120 (cento e vinte) dias
contados da data da publicação desta lei.
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Parágrafo único. Até a edição do decreto referido no "caput" deste artigo, os
Agentes Vistores e os Agentes de Apoio Fiscal perceberão a Gratificação de
Produtividade Fiscal na forma da legislação em vigor.
Art. 21. Para o Agente Vistor lotado e em efetivo exercício em unidades
consideradas de difícil provimento, a pontuação para fins de apuração da
Gratificação de Produtividade Fiscal corresponderá a 75% (setenta e cinco por
cento) daquela estabelecida para cada uma das faixas previstas nas alíneas "a" a
"d" do inciso I do art. 9 0 da Lei n 0 10.224, de 1986, com a redação dada por esta
lei.
§ 1 0 . As unidades de difícil provimento de que trata o "caput" serão estabelecidas
em regulamento específico, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data
da publicação desta lei.
§ 2°. Até a edição do decreto referido no § 1° deste artigo, os Agentes Vistores
perceberão a Gratificação de Produtividade Fiscal na forma da legislação em vigor.
Art. 22. Os servidores que se aposentaram no exercício de cargo ou no
desempenho de funções reenquadradas pelos Quadros de Pessoal dos Níveis
Básico, Médio e Superior, instituídos, respectivamente, pelas Leis n 0 13.652, de 25
de setembro de 2003, n 0 13.748, de 17 de janeiro de 2004, e no 14.591, de 2007,
que tenham, na atividade, optado e desistido da opção pelas referências por elas
instituídas, poderão, a qualquer tempo, realizar opção, uma única vez, pela fixação
de seus proventos nessas referências.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos pensionistas e legatários.
Art. 23. O Anexo IV desta lei passa a ser o Anexo V da Lei no 14.660, de 2007,
acrescido pelo art. 18 desta lei.
Art. 24. A remuneração bruta mensal equivalente a 5 (cinco) salários mínimos
fixada para fins de concessão do Vale-Alimentação no art. 1° da Lei n° 13.598, de 5
de junho de 2003, com a redação conferida pela Lei n° 14.588, de 12 de novembro
de 2007, será apurada no mês da fixação do salário mínimo pela lei federal do
exercício a que se referir e considerada até o mês anterior ao da fixação do
exercício seguinte.
§ 1°. Ao servidor que sofrer diminuição de remuneração no período posterior ao
mês de apuração de que trata o "caput" deste artigo, em virtude da perda de
vantagens decorrentes do exercício de cargo de provimento em comissão ou de
local de trabalho e de recálculo de ações judiciais, fica assegurada a concessão do
Vale-Alimentação, quando dessa diminuição resultar remuneração bruta mensal
equivalente a 5 (cinco) salários mínimos.
§ 2°. O servidor que obtiver aumento de remuneração no período posterior ao mês
de apuração de que trata o "caput" deste artigo, em decorrência da nomeação para
exercício de cargo de provimento em comissão, da percepção de vantagens devidas
em razão de local de trabalho e de recálculo de ações judiciais, deixará de perceber
Vale-Alimentação quando o aumento implicar remuneração bruta mensal superior a
5 (cinco) salários mínimos.
Art. 25. O art. 73 da Lei no 14.713, de 4 de abril de 2008, passa a vigorar acrescido

de § 4° com a seguinte redação:
"Art. 73.
§ 4 0 . Aos profissionais de que trata este artigo, optantes nos termos do art. 54
desta lei, fica assegurado o direito à permanência, ingresso e desligamento da
Jornada Especial de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - J-40, prevista no
inciso III do art. 27." (NR)
Art. 26. Fica instituído para os servidores públicos municipais o Vale-Medicamento,
a ser regulamentado em decreto pelo Poder Executivo e implementado de acordo
com as disponibilidades orçamentárias e financeiras, e cujas despesas serão
computadas na forma do disposto no inciso II do art. 4° da Lei no 13.303, de 18 de
janeiro de 2002.
Art. 27. (VETADO)
Art. 28. (VETADO)
Art. 29. (VETADO)

dan, „„

ta

Art. 30. Ficam revogados os incisos I e II do § 2 0 do art. 47 da Lei no 14.713, de
2008.
Art. 31. Fica revogado o § 2 0 do art. 3 0 da Lei no 14.712, de 4 de abril de 2008.
Art. 32. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 33. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 8 de abril de 2008, 455 0 da
fundação de São Paulo.
GILBERTO KASSAB, PREFEITO
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 8 de abril de 2008.
CLOVIS DE BARROS CARVALHO, Secretário do Governo Municipal

Anexo I a que se refere o artigo 9° da Lei n° 14.715, de 8 de abril de 2008, que substitui o Anexo I da Lei n° 14.591, de 13 de novembro de 2007
Quadro de Pessoal de Nível Superior
Enquadramento dos Cargos

SITUAÇÃO NOVA

SITUAÇÃO ATUAL
N ° DE
CARGOS

350

DENOMINAÇÃO DO CARGO

Administrador Classe I
a)
b)
c)
d)

150

Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4

150

DENOMINAÇÃO DO CARGO

REF.

Especialista em
Administração, Orçamento
e Finanças Públicas Nível
I

1.161

PP-Ill
QPA-17
QPA-18
QPA-19

QPA-13
QPA-14
QPA-15
QPA-16

QPA-17
QPA-18
QPA-19
1

FORMA DE PROVIMENTO

PP-III

Mediante concurso público de
provas ou de provas e títulos,
exigido diploma de curso
superior de graduação de
Administração Pública ou de
Empresas ou Ciências Contábeis
e Atuariais ou Ciências
Econômicas ou Estatística,
expedido por escola oficial ou
oficializada, devidamente
registrado no órgão competente.

S-1

Enquadramento exigida a
habilitação especifica.

b) Categoria 2

S-2

Enquadramento nos termos do
artigo 15 desta lei.

c) Categoria 3

PP-Ill

PARTE E
TABELA

a) Categoria 1
PP-Ill

Contador Classe II
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3

N° DE
CA RGOS

QPA-13
QPA-14
QPA-15
QPA-16

Contador Classe I
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3
d) Categoria 4

PARTE E
TABELA

PP-Ill

Administrador Classe II
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3

350

REF.

S-3

..c
o
Enquadramento mediante
to,
progressão funcional, nos 23 *
-Ti°
termos do artigo 13, dentre
titulares de cargos da Categ -à
2, Nível I, com no mínimo 2

anos na Categoria.
84

Economista Classe I
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3
d) Categoria 4

36

12

Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4

Enquadramento mediante
progressão funcional, nos
termos do artigo 13, dentre
titulares de cargos da Categoria
3, Nível I, com no mínimo 2 (dois)
anos na Categoria.

e) Categoria 5

S-5

Enquadramento mediante
progressão funcional, nos
termos do artigo 13, dentre
titulares de cargos da Categoria
4, Nível I, com no mínimo 2 (dois)
anos na Categoria.

QPA-17
QPA-18
QPA-19

PP-Ill
PP-III

Especialista em
Administração, Orçamento
e Finanças Públicas Nível
II

QPA-13
QPA-14
QPA-15
QPA-16

Mediante promoção, nos termos
do artigo 16 desta lei.

PP-Ill

Estatístico Classe II
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3

S-4

PP-III

Estatístico Classe I
a)
b)
c)
d)

d) Categoria 4
QPA-13
QPA-14
QPA-15
QPA-16

Economista Classe II
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3

29

PP-Ill

a) Categoria 1

QPA-17
QPA-18
QPA-19

2

S-6

Enquadramento por promoção
dentre titulares de cargos da
Categoria 5, Nível I, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria, avaliação de
desempenho e título de curso de
especialização ou extensão
universitária, reconhecido na
forma da lei ou créditos em
atividades técnico-científicas ou
em atividade de educação
continuada realizadas ou
referendadas pela Prefeitura do
Município de São Paulo, todas
correlacionadas com a área de
atuação, totalizando no mínimo
360 (trezentas e sessenta) horas.

b) Categoria 2

S-7

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 1, Nível II, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

c) Categoria 3

S-8

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 2, Nível II, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

d) Categoria 4

S-9

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 3, Nível II, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

e) Categoria 5

S-10

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 4, Nível II, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.
PP-Ill

Especialista em
Administração, Orçamento
e Finanças Públicas Nível
III

a) Categoria 1

3

S-11

Mediante promoção, nos termos
do artigo 16 desta lei.
r
" •
:é"
oT
Enquadramento dentre titulares to
de cargos da Categoria 5, Niv4e,
com no mínimo 2 (dois) anoss4
Categoria, avaliação de
desempenho e curso de pós 4„,à, l' I

graduação compreendendo
programas de especialização
com no mínimo 360 (trezentos e
sessenta) horas ou mestrado ou
doutorado, todos
correlacionados com a área de
atuação

431

a)
b)
c)
d)
185

PP-Ill

Arquiteto Classe I
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4

S-12

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 1, Nível 111, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

c) Categoria 3

S-13

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 2, Nível 111, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

PP-111
QPD-24
QPD-25
QPD-26

a) Categoria 1
771

Engenheiro Classe I

PP-111

Especialista em
Desenvolvimento Urbano
Nível 1

QPD-20
QPD-21
QPD-22
QPD-23

Arquiteto Classe II
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3

2.291

b) Categoria 2

PP-111

4

S-1

Mediante concurso público de
provas ou de provas e títulos,
exigido diploma de curso
superior de graduação de
Arquitetura ou Engenharia ou
Agronomia ou Geografia ou
Geologia ou Sociologia ou
Tecnologia em Construção Civil
ou Tecnologia em Mecânica ou
Tecnologia em Eletricidade,
expedido por escola oficial ou
oficializada, devidamente
registrado no órgão competente.
Enquadramento exigida a
habilitação específica.

a)
b)
c)
d)

330

Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4

52

Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4

35

Enquadramento nos termos do
artigo 15 desta lei

c) Categoria 3

S-3

Enquadramento mediante
progressão funcional, nos
termos do artigo 13, dentre
titulares de cargos da Categoria
2, Nível I, com no mínimo 2 (dois)
anos na Categoria.

d) Categoria 4

S-4

Enquadramento mediante
progressão funcional, nos
termos do artigo 13, dentre
titulares de cargos da Categoria
3, Nível I, com no mínimo 2 (dois)
anos na Categoria.

e) Categoria 5

S-5

Enquadramento mediante
progressão funcional, nos
termos do artigo 13, dentre
titulares de cargos da Categoria
4, Nível I, com no mínimo 2 (dois)
anos na Categoria.

PP-Ill

QPD-20
QPD-21
QPD-22
QPD-23
PP-Ill

Engenheiro Agrônomo
Classe II
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3

S-2

QPD-24
QPD-25
QPD-26

Engenheiro Agrônomo
Classe I
a)
b)
c)
d)

b) Categoria 2

PP-III

Engenheiro Classe II
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3

120

QPD-20
QPD-21
QPD-22
QPD-23

QPD-24
QPD-25
QPD-26

PP-III

Geógrafo Classe I

a) Categoria 1
a)
b)
c)
d)

Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4

PP-Ill

Especialista em
Desenvolvimento Urbano
Nível II

QPD-13
QPD-14
QPD-15
QPD-16

5

S-6

Mediante promoção, nos termos
do artigo 16 desta lei.

ri

Enquadramento por promoção <
dentre titulares de cargos da 5 .
Categoria 5, Nível I, com no
ilis.
mínimo 2 (dois) anos na
....3
Categoria, avaliação de
desempenho e titulo de cursoespecialização ou extensão

15

a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3

39

17

Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4

53

Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4

S-7

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 1, Nível II, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

PP-Hl

c) Categoria 3

S-8

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 2, Nível II, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

d) Categoria 4

S-9

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 3, Nível II, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

e) Categoria 5

S-10

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 4, Nível II, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

PP-Ill
QPD-13
QPD-14
QPD-15
QPD-16

PP-Ill

Sociólogo Classe II
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3

b) Categoria 2

QPD-24
QPD-25
QPD-26

Sociólogo Classe I
a)
b)
c)
d)

PP-Ill
QP0-20
QP0-21
QPD-22
QPD-23

Geólogo Classe II
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3

123

QPD-17
QPD-18
QPD-19

Geólogo Classe I
a)
b)
c)
d)

universitária, reconhecido na
forma da lei ou créditos em
atividades técnico-cientificas ou
em atividade de educação
continuada realizadas ou
referendadas pela Prefeitura do
Município de São Paulo, todas
correlacionadas com a área de
atuação, totalizando no mínimo
360 (trezentas e sessenta) horas.

PP-Ill

Geógrafo Classe II

QPD-17
QPD-18
QPD-19

6

42

Tecnólogo em Construção
Civil Classe I
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3
d) Categoria 4

18

a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3

21

Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4

21

PP-III

b) Categoria 2

S-12

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 1, Nível III, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

c) Categoria 3

S-13

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 2, Nível III, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

QPD-17
QPD-18
QPD-19
Z'
o)
i
r
0
23 e
"nu
... 3
...10
.P■à°

PP-Ill

Tecnólogo em Mecânica
Classe I
a) Categoria 1
b) Categoria 2

Enquadramento dentre titulares
de cargos da Categoria 5, Nível II,
com no mínimo 2 (dois) anos na
Categoria, avaliação de
desempenho e curso de pós
graduação compreendendo
programas de especialização
com no mínimo 360 (trezentos e
sessenta) horas ou mestrado ou
doutorado, todos
correlacionados com a área de
atuação

PP-Ill

Tecnólogo em Eletricidade
Classe II
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3

S-11

QPD-17
QPD-18
QPD-19

QPD-13
QPD-14
QPD-15
QPD-16

Mediante promoção, nos termos
do artigo 16 desta lei.

a) Categoria 1

PP-Ill

Tecnólogo em Eletricidade
Classe I
a)
b)
c)
d)

9

QPD-13
QPD-14
QPD-15
QPD-16

Tecnólogo em Construção
Civil Classe ll

PP-Ill

Especialista em
Desenvolvimento Urbano
Nível III

PP-Ill

QPD-13
QPD-14

o
7

e

c) Categoria 3
d) Categoria 4

9

PP-Ill

Tecnólogo em Mecânica
Classe II
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3

123

QPD-15
QPD-16

QPD-17
QPD-18
QPD-19

PP-I1

Diretor de Equipamento
Social
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3
d) Categoria 4
e) Categoria 5
f) Categoria 6

123

PP-I1

Especialista em
Assistência e
Desenvolvimento Social —
Equipamento Social
Nível 1

QPP-6
QPP-7
QPP-8
QPP-9
QPP-10
QPP-11

8

Mediante concurso público de
provas ou de provas e títulos,
exigido diploma de curso
superior de graduação de
Serviço Social ou Psicologia ou
Pedagogia , expedido por escola
oficial ou oficializada,
devidamente registrado no órgão
competente.

a) Categoria 1

S-1

Enquadramento exigida a
habilitação especifica.

b) Categoria 2

S-2

Enquadramento nos termos do
artigo 15 desta lei.

c) Categoria 3

S-3

Enquadramento mediante
progressão funcional, nos
termos do artigo 13, dentre
titulares de cargos da Categoria
2, Nível I, com no mínimo 2 (dois)
anos na Categoria.

d) Categoria 4

S-4

Enquadramento mediante
progressão funcional, nos
termos do artigo 13, dentre
titulares de cargos da Categoria
3, Nível I, com no mínimo 2 (dois)
anos na Categoria.

e) Categoria 5

S-5

Enquadramento mediante
progressão funcional, nos
termos do artigo 13, dentre
titulares de cargos da Categoria
4, Nível I, com no mínimo 2 (dois)
anos na Categoria.

PP-Ill

Especialista em
Assistência e
Desenvolvimento Social —
Equipamento Social
Nível II

a) Categoria 1

9

S-6

Mediante promoção, nos termos
do artigo 16 desta lei.

Enquadramento por promoção
dentre titulares de cargos da
Categoria 5, Nível I, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria, avaliação de
desempenho e título de cursos
de especialização ou extensão
universitária, reconhecido na
forma da lei ou créditos em
atividades técnico-científicas ou
1 .-em atividade de educação
continuada realizadas ou
ir ,
referendadas pela Prefelturahlta ;
Município de São Paulo, todagg :
correlacionadas com a área.de
atuação, totalizando no min
360 (trezentas e sessenta) h)$
.. _

b) Categoria 2

S-7

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 1, Nível II, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

c) Categoria 3

S-8

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 2, Nível II, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

d) Categoria 4

S-9

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 3, Nível II, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

e) Categoria 5

S-10

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 4, Nível II, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

PP-Ill

Especialista em
Assistência e
Desenvolvimento Social —
Equipamento Social
Nível III
a) Categoria 1

10

S-11

Mediante promoção, nos termos
do artigo 16 desta lei.

Enquadramento dentre titulares
de cargos da Categoria 5, Nível II,
com no mínimo 2 (dois) anos na

Categoria, avaliação de
desempenho e curso de pós
graduação compreendendo
programas de especialização
com no mínimo 360 (trezentos e
sessenta) horas ou mestrado ou
doutorado, todos
correlacionados com a área de
atuação

1.099

Assistente Social
I
a)
b)
c)
d)

471

Classe

Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4

Assistente Social
11
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3

PP-111

b) Categoria 2

S-12

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 1, Nível III, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

c) Categoria 3

S-13

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 2, Nível 111, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

Especialista em
Assistência e
Desenvolvimento Social
Nível 1

1.809

QPP-5
QPP-6
QPP-7
QPP-8

PP-Ill

Mediante concurso público de
provas ou de provas e títulos,
exigido diploma de curso
superior de graduação de
Serviço Social ou Pedagogia,
expedido por escola oficial ou
oficializada, devidamente
registrado no órgão competente.

PP-III

Classe

a) Categoria 1

S-1

QPP-9
QPP-10
QPP-11

Enquadramento exigida a
habilitação específica.

iii

-1

b) Categoria 2
11

S-2

...
Enquadramento nos termoN
_.

3

ai

.

artigo 15 desta lei.
112

a)
b)
c)
d)

127

PP-Ill

Pedagogo Classe I
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4

S-3

Enquadramento mediante
progressão funcional, nos
termos do artigo 13, dentre
titulares de cargos da Categoria
2, Nível I, com no mínimo 2 (dois)
anos na Categoria.

d) Categoria 4

S-4

Enquadramento mediante
progressão funcional, nos
termos do artigo 13, dentre
titulares de cargos da Categoria
3, Nível I, com no mínimo 2 (dois)
anos na Categoria.

e) Categoria 5

S-5

Enquadramento mediante
progressão funcional, nos
termos do artigo 13, dentre
titulares de cargos da Categoria
4, Nível I, com no mínimo 2 (dois)
anos na Categoria.

PP-Ill

Pedagogo Classe II
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3

c) Categoria 3
QPP-5
QPP-6
QPP-7
QPP-8

QPP-9
QPP-10
QPP-11

PP-Ill

PP-II

Especialista em
Assistência e
Desenvolvimento Social
Nível II

a) Categoria 1

12

S-6

Mediante promoção, nos termos
do artigo 16 desta lei.

Enquadramento por promoção
dentre titulares de cargos da
Categoria 5, Nível I, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria, avaliação de
desempenho e título de cursos
de especialização ou extensão

universitária, reconhecido na
forma da lei ou créditos em
atividades técnico-científicas ou
em atividade de educação
continuada realizadas ou
referendadas pela Prefeitura do
Município de São Paulo, todas
correlacionadas com a área de
atuação, totalizando no mínimo
360 (trezentas e sessenta) horas.
b) Categoria 2

S-7

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 1, Nível II, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

c) Categoria 3

S-8

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 2, Nível II, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

d) Categoria 4

S-9

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 3, Nível II, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

e) Categoria 5

S-10

Enquadramento por progressão
coll
funcional, nos termos do artig cC
13, dentre titulares de cargos
,
Categoria 4, Nível II, com no 0 ;
Ma'
mínimo 2 (dois) anos na
1E
Categoria.
... Ia
kO)

i

Ti

13

e

PP-III

Especialista em
Assistência e
Desenvolvimento Social
Nível III

14

Mediante promoção, nos termos
do artigo 16 desta lei.

a) Categoria 1

S-11

Enquadramento dentre titulares
de cargos da Categoria 5, Nível II,
com no mínimo 2 (dois) anos na
Categoria, avaliação de
desempenho e curso de pós
graduação compreendendo
programas de especialização
com no mínimo 360 (trezentos e
sessenta) horas ou mestrado ou
doutorado, todos
correlacionados com a área de
atuação

b) Categoria 2

S-12

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 1, Nível III, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

c) Categoria 3

S-13

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 2, Nível III, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

63

a)
b)
c)
d)
27

Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4

Arquivista

216

Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4

Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4

QCE-8
QCE-9
QCE-10
QCE-11
PP-III

a) Categoria 1

S-1

Enquadramento exigida a
habilitação específica.

b) Categoria 2

S-2

Enquadramento nos termos do
artigo 15 desta lei.

c) Categoria 3

S-3

Enquadramento mediante
progressão funcional, nos
termos do artigo 13, dentre
titulares de cargos da Categoria
2, Nível I, com no mínimo 2 (dois)
anos na Categoria.

d) Categoria 4

S-4

—
Enquadramento mediante
o
progressão funcional, nos
1
termos do artigo 13, dentr o
a .
titulares de cargos da Categ
3, Nível I, com no mínimo t( is
ka o
-panos na Categoria.
.4 z
o
c

QCE-12
QCE-13
QCE-14

PP-III
QCE-8
QCE-9
QCE-10
QCE-11
PP-III

Historiador Classe II
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3

Mediante concurso público de
provas ou de provas e títulos,
exigido diploma de curso
superior de graduação de
Arquivologia ou Biblioteconomia
ou História ou Astronomia ou
Física ou Matemática ou
Geologia ou Geografia ou
Museologia ou Educação Física
ou Esportes ou Licenciatura
plena em Museologia, expedido
por escola oficial ou oficializada,
devidamente registrado no órgão
competente.

PP-Ill

Historiador Classe I
a)
b)
c)
d)

18

QCE-12
QCE-13
QCE-14

Bibliotecário Classe II
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3

42

PP-III

Bibliotecário Classe I
a)
b)
c)
d)

PP-III

Especialista em
Informações Técnicas,
Culturais e Desportivas
Nível I

1.345

QCE-8
QCE-9
QCE-10
QCE-11

Classe II

a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3

504

PP-III

Arquivista Classe I

QCE-12
QCE-13
QCE-14
15

7

Instrutor de Astronomia
Classe I
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3
d) Categoria 4

3

14

6

Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4

312

QCE-12
QCE-13
QCE-14

S-6

QCE-8
QCE-9
QCE-10
QCE-11

Mediante promoção, nos termos
do artigo 16 desta lei.

Enquadramento por promoção
dentre titulares de cargos da
Categoria 5, Nível I, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria, avaliação de
desempenho e título de cursos
de especialização ou extensão
universitária, reconhecido na
forma da lei ou créditos em
atividades técnico-científicas ou
em atividade de educação
continuada realizadas ou
referendadas pela Prefeitura do
Município de São Paulo, todas
correlacionadas com área de
atuação, totalizando, no mínimo,
360 (trezentas e sessenta) horas.

PP-III
QCE-12
QCE-13
QCE-14

PP-Ill

Técnico de Educação
Física Classe 1
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3
d) Categoria 4

a) Categoria 1

PP-Ill

PP-Ill

Museólogo Classe II
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3

Especialista em
Informações Técnicas,
Culturais e Desportivas
Nível II

PP-Ill

Museólogo Classe I
a)
b)
c)
d)

Enquadramento mediante
progressão funcional, nos
termos do artigo 13, dentre
titulares de cargos da Categoria
4, Nível I, com no mínimo 2 (dois)
anos na Categoria.

S-5

QCE-8
QCE-9
QCE-10
QCE-11

Instrutor de Astronomia
Classe II
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3

e) Categoria 5

PP-III

b) Categoria 2

S-7

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 1, Nível II, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

c) Categoria 3

S-8

Enquadramento por progressão

QCE-8
QCE-9
QCE-10
QCE-11

16

133

Técnico de Educação
Física
Classe II
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3

funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 2, Nível II, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

PP-Ill

QCE-12
QCE-13
QCE-14

d) Categoria 4

S-9

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 3, Nível II, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

e) Categoria 5

S-10

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 4, Nível II, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

PP-Hl

Especialista em
Informações Técnicas,
Culturais e Desportivas
Nível III
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a) Categoria 1

S-11

b) Categoria 2

S-12

Mediante promoção, nos termos
do artigo 16 desta lei.

Enquadramento dentre titulares
de cargos da Categoria 5, Nível II,
com no mínimo 2 (dois) anos na
Categoria, avaliação de
desempenho e curso de pós
graduação compreendendo
programas de especialização
com no mínimo 360 (trezentos
sessenta) horas ou mestrado
doutorado, todos !
correlacionados com a áreag*
o)
4
atuação
...,3
...
Enquadramento por progree

funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 1, Nível III, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

c) Categoria 3

PP-III

Especialista em Meio
Ambiente Nível I

180

18

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 2, Nível III, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

S-13

Mediante concurso público de
provas ou de provas e títulos,
exigido diploma de curso
superior de graduação de
Arquitetura ou Ciências
Biológicas ou Ciências
Farmacêuticas ou Ecologia ou
Engenharia ou Geografia ou
Geologia ou Química ou Física
ou Ciências Sociais, expedido
por escola oficial ou oficializada,
devidamente registrado no órgão
competente e especialização ou
mestrado ou doutorado na área
ambiental.

a) Categoria 1

S-1

Enquadramento exigida a
habilitação específica.

b) Categoria 2

S-2

Enquadramento nos termos do
artigo 15 desta lei.

c) Categoria 3

S-3

Enquadramento mediante
progressão funcional, nos
termos do artigo 13, dentre
titulares de cargos da Categoria
2, Nível 1, com no mínimo 2 (dois)
anos na Categoria.

d) Categoria 4

S-4

Enquadramento mediante
progressão funcional, nos
termos do artigo 13, dentre
titulares de cargos da Categoria
3, Nível I, com no mínimo 2 (dois)
anos na Categoria.

e) Categoria 5

S-5

Enquadramento mediante
progressão funcional, nos
termos do artigo 13, dentre
titulares de cargos da Categoria
4, Nível I, com no mínimo 2 (dois)
anos na Categoria.
PP-111

Especialista em Meio
Ambiente Nível II
a) Categoria 1
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S-6

Mediante promoção, nos termos
do artigo 16 desta lei.
Enquadramento por promoção
dentre titulares de cargos da
Categoria 5, Nível I, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria, avaliação de
desempenho e titulo de cursos
de especialização ou extensão
universitária, reconhecido na
forma da lei ou créditos em
atividades técnico-cientificas ol
4:71 ft
em atividade de educação
continuada realizadas ou
referendadas pela Prefeitura a:,

Município de São Paulo, todas
correlacionadas com a área de
atuação, totalizando no mínimo
360 (trezentas e sessenta) horas.
b) Categoria 2

S-7

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 1, Nível II, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

c) Categoria 3

S-8

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 2, Nível 11, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

d) Categoria 4

S-9

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 3, Nível II, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

e) Categoria 5

S-10

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 4, Nível II, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.
PP-Ill

Especialista em Meio
Ambiente Nível 111

a) Categoria 1
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S-11

Mediante promoção, nos termos
do artigo 16 desta lei.

Enquadramento dentre titulares
de cargos da Categoria 5, Nível II,
com no mínimo 2 (dois) anos na
Categoria, avaliação de

desempenho e curso de pós
graduação compreendendo
programas de especialização
com no mínimo 360 (trezentos e
sessenta) horas ou mestrado ou
doutorado, todos
correlacionados com a área de
atuação
b) Categoria 2

S-12

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 1, Nível III, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

c) Categoria 3

S-13

Enquadramento por progressão
funcional, nos termos do artigo
13, dentre titulares de cargos da
Categoria 2, Nível III, com no
mínimo 2 (dois) anos na
Categoria.

21

N-N

Anexo II a que se refere o artigo 9 0 da Lei n° 14.715, de 8 de abril de 2008, que substitui o Anexo III da Lei n° 14.591, de 13 de novembro de 2007
Quadro de Pessoal de Nível Superior
Enquadramento dos Cargos

ESPECIALISTA
Profissionais que realizam atividades técnicas nos processos de trabalho, no âmbito da Prefeitura
do Município de São Paulo.
Todas as áreas da Prefeitura do Município de São Paulo.
ABRANGÊNCIA:
ATRIBUIÇÃO GERAL
Executar as atribuições do cargo, bem como desenvolver as relações de trabalho, com responsabilidade social e ética, qualidade,
mantendo conduta condizente com as normas vigentes do serviço público, buscando a satisfação das necessidades e superação
das expectativas dos usuários dos serviços prestados pela Prefeitura do Município de São Paulo.
ATRIBUIÇÕES ESPECIFICAS
Desenvolvimento profissional: buscar o contínuo aperfeiçoamento para o desempenho das atividades.
Flexibilidade: Apresentar disponibilidade para lidar com diferentes tipos de situações no exercício do cargo, bem como realizar o
trabalho em colaboração com outros profissionais, percebendo a relação e a interdependência de cada uma das tarefas com as
atividades desenvolvidas pelos demais servidores.
Planejamento: Desempenhar o trabalho estabelecendo prioridades e metas, identificando as ações no tempo, para alcançar os
resultados desejados.
DENOMINAÇÃO DO CARGO:
DEFINIÇÃO:

Condução de equipe: conhecer e integrar os diferentes perfis profissionais dos membros da equipe para propiciar a necessária
complementação de competências na busca dos resultados.
Visão sistêmica: perceber, analisar e compreender as diferentes forças que interagem na situação ou instituição, para propor
ações mais efetivas.
Criatividade e inovação: gerar e selecionar idéias e possibilidades inovadoras, baseadas em argumentos mensuráveis frente aos
desafios e transformá-las em resultados.
Negociação: (habilidade negociai) conhecer e utilizar metodologia de negociação a partir do conhecimento, uso do tempo e papel.
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DENOMINAÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E
FINANÇAS PÚBLICAS

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS POR DISCIPLINA / FORMAÇÃO

a) Administração
-pesquisar, coordenar, planejar, organizar, controlar e assessorar
as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio,
materiais, orçamento, financeira, tecnológica, entre outras;
- realizar estudos e elaborar projetos e pareceres técnicos
relativos à área de atuação;
- implementar programas e projetos de racionalização e do
desempenho organizacional;
- desenvolver outras atividades afins.
Formação: Curso superior de graduação em Administração de
Empresas ou Administração Pública, devidamente registrado no
órgão competente.
b) Ciências Contábeis
-elaborar plano de contas, rotinas e normas técnicas de
contabilidade, balancetes, balanços e demonstrações contábeis e
financeiras de forma analítica e sintética;
-definir a classificação de receitas e despesas;
- orientar e supervisionar a escrituração dos atos e fatos
contábeis;
-proceder à incorporação e consolidação de balanços;
-realizar auditorias contábeis e nos processos de realização de
despesas em todas as suas etapas;

2

-realizar perícias contábeis, judiciais e extrajudiciais;
-apurar o valor patrimonial de participações, quotas, ações e
convênios;
-avaliar balanços do ponto de vista contábil, e acervos
patrimoniais e verificar haveres e obrigações para quaisquer
finalidades;
- desenvolver outras atividades afins.

Formação: Curso superior completo de graduação em Ciências
Contábeis e Atuariais, devidamente registrado no órgão
competente.
c) Ciências Econômicas
-analisar o ambiente econômico;
-elaborar e executar projetos de pesquisa econômica, de
mercado e de viabilidade econômica, dentre outros,
-participar do planejamento estratégico e de curto prazo;
-avaliar políticas de impacto coletivo para o governo;
-produzir informações econômico-financeiras para subsidiar
projetos/programas na instituição;
-realizar perícias econômico-financeiras, na área de atuação;
- desenvolver outras atividades afins.

Formação: Curso superior de graduação em Ciências
Econômicas, devidamente registrado no órgão competente.

3

d) Estatística
-colaborar na estruturação e realização dos programas de coleta
de dados;
-orientar, dirigir e supervisionar os vários passos dos
levantamentos estatísticos, da crítica dos dados e de sua
sintetização tabular e gráfica;
- desenvolver outras atividades afins.
Formação: Curso superior de graduação
devidamente registrado no órgão competente.
ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO URBANO

em

Estatística,

a) Arquitetura
-Supervisionar, coordenar, orientar e realizar estudos pertinentes
à área de atuação;
-elaborar planos, projetos, pareceres e laudos técnicos referentes
a edificações, conjuntos arquitetônicos e monumentos,
arquitetura paisagística;
- realizar planejamento físico, local, urbano, regional e seus afins
e correlatos.
-fiscalizar e executar obras e serviços técnicos;
-desenvolver estudos de viabilidade financeira, econômica e
ambiental;
- elaborar orçamentos.
.
- desenvolver outras atividades afins.
2)
Formação: Curso superior de graduação em Arquitetura en s
...,:
Urbanismo, devidamente registrado no órgão competente.
+II
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b) Engenharia

-desenvolver projetos de engenharia nas respectivas
modalidades;
-executar, supervisionar e fiscalizar obras e serviços técnicos;
-elaborar orçamentos;
-emitir parecer para contratação de empreendimentos, coordenar
a operação e sua manutenção;
-controlar a qualidade dos suprimentos e serviços comprados e
executados;
-realizar perícias afins;
-elaborar normas e documentação técnica.
- desenvolver outras atividades afins.
Formação: Curso superior de graduação em Engenharia nas
diversas modalidades, devidamente registrado no órgão
competente.
c) Agronomia

-planejar, coordenar e executar atividades pertinentes à área de
atuação e do uso de recursos naturais renováveis e ambientais;
- fiscalizar as atividades, orientar as ações e elaborar
documentação técnica;
- elaborar laudos e pareceres técnicos.
Formação: Curso superior de graduação em Agronomia,
devidamente registrado no órgão competente.

5

d) Geografia

-Estudar a organização espacial;
-regionalizar o território em escalas que variam do local ao global,
-avaliar os processos de produção do espaço;
-subsidiar o ordenamento territorial;
-participar do planejamento regional, urbano, ambiental e da
política de gestão do território;
-elaborar laudos e pareceres técnicos;
-monitorar o uso e a ocupação da terra;
-vistoriar áreas.
- desenvolver outras atividades afins.
Formação: Curso superior de graduação em Geografia,
devidamente registrado no órgão competente.
e) Geologia

-realizar levantamentos geológicos e geofísicos;
-coletar, analisar e interpretar dados;
-realizar vistorias técnicas em áreas específicas, em todos os
seus aspectos geológicos;
-caracterizar e medir parâmetros físicos, químicos e mecânicos
de materiais geológicos,
-pesquisar mapas geológicos, geotécnicos e topográficos;
- elaborar relatórios técnicos;
- pesquisar a natureza geológica e geofísica de fenômenos;
-planejar e controlar serviços de geologia e geofísica;
- desenvolver outras atividades afins.
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Formação: Curso superior de graduação em Geologia,
devidamente registrado no órgão competente.
f) Sociologia
-realizar estudos e pesquisas sociais, econômicas e políticas;
-participar da gestão territorial e sócio-ambiental,
para formação de patrimônio histórico cultural;
-desenvolver pesquisas de mercado;
-implementar, avaliar e elaborar políticas e programas públicos;
-organizar informações sociais, culturais e políticas,
-elaborar documentos técnicos, relacionados a realidade social;
- desenvolver outras atividades afins.
Formação: curso superior de graduação em Sociologia,
Sociologia e Política ou Ciências Sociais, devidamente registrado
no órgão competente.
g) Tecnologia, nas modalidades de Construção Civil,
Eletricidade e Mecânica

- conduzir equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou
manutenção;
-analisar propostas e desenhos técnicos;
-elaborar documentação técnica e orçamentos;
- padronizar, mensurar e realizar o controle de qualidade;
-operar e manter equipamentos e instalações.
- desenvolver outras atividades afins.
Formação: curso superior de tecnologia nas áreas específicas de
atuação e Formação e registro no órgão competente.
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ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL — EQUIPAMENTO SOCIAL

Serviço Social, Psicologia, Pedagogia
- gerenciar,
coordenar e supervisionar
os trabalhos
desenvolvidos nos equipamentos sociais, atuando na assistência
à infância, juventude e terceira idade, extensiva às suas famílias;
- promover a articulação, integração e a operacionalização das
ações desenvolvidas nos equipamentos sociais, atendendo os
interesses e necessidades da população usuária;
- responder pelos procedimentos adotados em situações de
emergência com relação à clientela e ao equipamento social na
sua área de atuação.
—realizar perícias e emitir pareceres sobre matérias da área;
- desenvolver outras atividades afins.
Formação: curso superior de graduação de Serviço Social,
Psicologia ou Pedagogia, devidamente registrado no órgão
competente.

ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL

a) Serviço Social
-orientar indivíduos, famílias, comunidades e instituições sobre
direitos e deveres (normas, códigos e legislações), serviços e
recursos sociais e programas de educação;
-planejar, executar, supervisionar, coordenar e avaliar planos,
programas e projetos sociais nas diversas áreas de atuação;
-realizar perícias judiciais ou não;
- elaborar pareceres sobre matéria de serviço social;
- desenvolver outras atividades afins.
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Formação: Curso superior de graduação em Serviço Social
devidamente registrado no órgão competente.
b) Pedagogia
-administrar, gerir e supervisionar projetos e programas em
instituições ou situações onde se realizem atividades de
capacitação e aprendizagem;
-implementar, avaliar e coordenar a execução e construção de
projetos pedagógicos;
-colaborar na aplicação de políticas sociais;
- desenvolver outras atividades afins.
Formação: Diploma ou Certificado de Licenciatura Plena em
Pedagogia ou complementação pedagógica, devidamente
registrado no órgão competente.

ESPECIALISTA EM INFORMAÇÕES TÉCNICAS,
CULTURAIS E DESPORTIVAS

a) Museologia
-identificar, coletar, organizar, classificar, inventariar, conservar e
restaurar documentação e peças de acervos institucionais de
valor histórico, cultural e educativo;,
-propor tombamentos de bens culturais e seus registros;
-realizar perícias para apurar o valor histórico ou científico de
bens museológicos, bem como sua autenticidade;
-planejar, organizar, administrar, dirigir e supervisionar
exposições de caráter educativo e cultural em museus e
instituições afins,
- desenvolver outras atividades afins.
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Formação: Curso superior de graduação em Museologia ou
Licenciatura Plena em Museologia, devidamente registrado no
órgão competente.

b) Arquivista

- Planejar, organizar, orientar, selecionar, classificar e assessorar
serviços em centros de documentação;
-orientar o planejamento da automação e microfilmagem de
arquivos;
-realizar trabalhos técnico-científicos;
- elaborar pareceres técnicos;
- desenvolver outras atividades afins.
Formação: curso superior de graduação em Arquivologia,
devidamente registrado no órgão competente.
c) Biblioteconomia

- executar serviços de classificação e catalogação de manuscritos
e de livros raros e preciosos, de mapotecas, de publicações
oficiais e seriadas, de bibliografia e referência;
-Organizar e executar serviços técnicos concernentes à área, em
unidades como bibliotecas, centros de documentação, centros de
informação e correlatos;
-tratar e desenvolver tecnicamente recursos informacionais;
-disseminar informações com o objetivo de facilitar o acesso à
geração do conhecimento;,
-desenvolver estudos e pesquisas e ações educativas;
-realizar difusão cultural;

1O

- desenvolver outras atividades afins.
Formação: curso superior de graduação em Biblioteconomia,
devidamente registrado no órgão competente.
d) História

-formular estudos e pesquisas sobre relações humanas e sociais
nas áreas das ciências sociais e humanas,
-coletar, tratar e analisar dados e informações, disseminando os
resultados de pesquisa,
-planejar, organizar, implantar e executar trabalhos de pesquisas
históricas;
- desenvolver outras atividades afins.
Formação: curso superior de graduação em História ou
Licenciatura Plena em História, devidamente registrado no órgão
competente.
e) Astronomia, Física, Matemática, Geologia , Geografia

-realizar pesquisas científicas para prognóstico de fenômenos
astronômicos;
-analisar dados e disseminar informações por meio de trabalhos,
teses, publicações, eventos,
-desenvolver projetos na sua área de atuação;
- desenvolver outras atividades afins.
Formação: Curso superior de graduação em Astronomia ou
Física ou Matemática ou Geologia ou Geografia, devidamente
registrado no órgão competente.
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f) Educação Física, Esportes
-planejar, desenvolver, coordenar, promover, implementar e
avaliar programas políticos-pedagógicos nos equipamentos de
esporte, laser e educação da instituição, envolvendo atividades
físicas, esportivas, educativas e de lazer para a comunidade em
geral;
-prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria;
- realizar treinamentos especializados, participar de equipes
multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos,
científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e
do desporto;
- desenvolver outras atividades afins.
Formação: curso superior de graduação em Educação Física ou
em Esportes, devidamente registrado no órgão competente.

ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE

Arquitetura, Ciências Biológicas, Ciências Farmacêuticas,
Ecologia, Engenharia, Geografia, Geologia, Química, Física,
Ciências Sociais
- realizar atividades relacionadas à auditoria, controle,
fiscalização, gestão, licenciamento, monitoramento e proteção
ambiental;
- planejar, administrar e executar planos, programas e projetos
referentes às atividades de controle ambiental;
- desenvolver outras atividades afins.
Formação: curso superior de graduação em Arquitetura ou
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Ciências Biológicas ou Ciências Farmacêuticas ou Ecologia, ou
Engenharia ou Geografia ou Geologia ou Química ou Física ou
Ciências Sociais, devidamente registrado no órgão competente.
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Anexo III a que se refere o artigo 17 da Lei n° 14.715, de 8 de abril de 2008, que substitui o Anexo IV da
Lei n° 14.660, de 26 de dezembro de 2007
Evolução Funcional
Tabela A
Quadro de Apoio à Educação
Denominação do Cargo

Critérios mínimos

Ref.
Tempo

Agente Escolar
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3
d) Categoria 4

OPE-1
QPE-2
OPE-3
OPE-4

6
11
18

OPE-3
QPE-4
OPE-5
OPE-6

O
3
6
9

b) Categoria 2

QPE-7
OPE-8
OPE-9
OPE-10

11
13
15
19

c) Categoria 3

OPE-11
QPE-12
OPE-13
OPE-14

21
23
25
27

Auxiliar Técnico de Educação
a) Categoria 1

O

Títulos

Na forma a ser
estabelecida em
decreto

Quadro do Ma istério Municipal
Denominação do Cargo

Critérios mínimos

Ref

Tempo

Professor de Educação Infantil
Professor de Educação Infantil e
Ensino Fundamental I
a) Categoria 1

b) Categoria 3

Professor de Ensino Fundamental
ll e Médio

Títulos

Na forma a ser
estabelecida em
decreto
OPE-11
QPE-12
OPE-13
OPE-14
OPE-15
OPE-16
QPE-17
OPE-18

O
3
5
8
12
16
20
22

OPE-14
OPE-15
OPE-16
OPE-17
OPE-18
OPE-19
OPE-20
OPE-21

O
3
5
12
16
20
22

OPE-14
OPE-15
OPE-16
OPE-17
OPE-18
OPE-19
OPE-20
OPE-21

O
3
5
8
12
16
20
22

8

Desempenho
Na forma a ser estabelecida em decreto

Coordenador Pedagógico

OPE-15
OPE-16
OPE-17
QPE-18
OPE-19
OPE-20
QPE-21
OPE-22

0
3
6
9
12
15
18
22

Diretor de Escola

OPE-17
OPE-18
QPE-19
QPE-20
OPE-21
OPE-22

O
4
8
12
16
22

Supervisor Escolar

OPE-18
OPE-19
OPE-20
QPE-21
QPE-22

O
5
10
15
22

Tabela B
Quadro do Ma istério Municipal
Denominação do Cargo

Ref.

Critérios mínimos
Tempo

Professor de Educação Infantil
Professor de Educação Infantil e
Ensino Fundamental I
- Categoria 2

Professor de Ensino Fundamental
II e Médio
- Categoria 2

Títulos

Na forma a ser
estabelecida em
decreto
OPE-13
OPE-14
OPE-15
QPE-16
OPE-17
OPE-18
QPE-19
QPE-20

O
2
5
8
12
16
20
22

OPE-13
OPE-14
QPE-15
OPE-16
OPE-17
OPE-18
QPE-19
OPE-20

O
2
5
8
12
16
20
22
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Anexo IV a que se refere o artigo 23 Lei n° 14.715, de 8 de abril de 2008,
que introduz o Anexo V a que se refere o artigo 85-A da Lei n° 14.660, de 26
de dezembro de 2007, acrescidos pelo artigo 18 da Lei n° 14.715, de 8 de
abril de 2008

EVOLUÇÃO FUNCIONAL
Denominação do Cargo

Critérios mínimos

Ref.
Tempo

Auxiliar Técnico de Educação

Categoria 2

Categoria 3

PL Correções Anexo

QPE-7

O

OPE-8

6

QPE-9

10

QPE-10

14

QPE-11

18

QPE-12

21

QPE-13

24

OPE-14

27

Títulos

Desempenho

Na forma a ser

Na forma a ser

estabelecida em

estabelecida

decreto

em decreto
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Câmara Municipal de São Paulo

Base de dados : Iegis
Pesquisa : 13303
Total de referências : 1
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Título:
Ementa:

Projeto:
Autor(es):
Revogação:
Notas complem.:
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LEI N0 13.303 18/01/2002 (ver documento)
Sem revogação expressa
Dispoe sobre a revisao geral anual da remuneraçao dos servidores publicos municipais, de que
trata o inciso X do artigo 37 da Constituiçao Federal, bem como sobre os reajustes de seus
vencimentos, e da outras providencias.
Projeto de Lei N 0 598/2001 (ver documento)
EXECUTIVO; Marta Suplicy
Revoga a Lei no 11.722/1995. (ver documento)
- Lei no 13.862/2004 - Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores
públicos municipais, em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso X, da Constituição
Federal, na forma prevista no art. 1° desta Lei.
- Decreto n 0 46.779/2005 - Dispõe sobre o reajuste quadrimestral dos padrões de vencimento
e salários do funcionalismo público municipal, na forma do disposto no art. 2° desta Lei.
- Lei n 0 14.115/2005 - Concede abono natalino que especifica, no mês de dezembro de 2005,
e, em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, dispõe sobre a
revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais, na forma prevista no
art. 1 0 desta Lei.
- Decreto n° 46.840/2005 - Divulga os Quadros Demonstrativos da Relação Despesa/Receita
que especifica, em cumprimento ao §4 0 do art. 20 desta Lei.
- Decreto n 0 47.393/2006 - Divulga o Quadro Demonstrativo de Despesas e Receitas que
especifica, em cumprimento ao disposto no §4 0 do art. 20 desta Lei.
- Decreto n° 47.926/2006 - Dispõe sobre o reajuste dos padrões de vencimento e salários dos
servidores públicos municipais, na forma do disposto no artigo 2 0 desta Lei, referente ao
quadrimestre de julho a outubro de 2006.
- Lei n 0 14.711/2008 - Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores
públicos referente ao ano de 2008.
- Decreto n 0 49.450/2008 - Divulga o Quadro Demonstrativo da Relação de Despesas e
Receitas, referente ao quadrimestre de novembro de 2006 a fevereiro de 2007, em
cumprimento ao disposto nos §53 0 e 40 do art. 2° desta Lei.
- Decreto no 49.451/2008 - Divulga o Quadro Demonstrativo da Relação de Despesas e
Receitas, referente ao quadrimestre de março a junho de 2007, em cumprimento ao disposto
nos §530 e 4 0 do art. 2 0 desta Lei.
- Decreto n 0 49.452/2008 - Divulga o Quadro Demonstrativo da Relação de Despesas e
Receitas, referente ao quadrimestre de julho a outubro de 2007, em cumprimento ao disposto
nos §530 e 4 0 do art. 2° desta Lei.
- Decreto n 0 50.612/2009 - Divulga o Quadro Demonstrativo da Relação de Despesas e
Receitas, relativo ao quadrimestre de novembro de 2007 a fevereiro de 2008, em
cumprimento ao disposto no § 4° do art. 2° desta Lei.
- Decreto n° 50.613/2009 - Divulga o Quadro Demonstrativo da Relação de Despesas e
Receitas, relativo ao quadrimestre de março a junho de 2008, em cumprimento ao disposto
no § 40 do art. 2° desta Lei.
- Decreto n 0 50.614/2009 - Divulga o Quadro Demonstrativo da Relação de Despesas e
Receitas, relativo ao quadrimestre de julho a outubro de 2008, em cumprimento ao disposto
no § 40 do art. 2° desta Lei.
- Decreto n 0 51.342/2010 - Divulga o Quadro Demonstrativo da Relação de Despesas e
Receitas relativo ao quadrimestre de novembro de 2008 a fevereiro de 2009, em
cumprimento ao disposto no § 4° do artigo 2° desta Lei.
- Decreto n 0 51.343/2010 - Divulga o Quadro Demonstrativo da Relação de Despesas e
Receitas relativo ao quadrimestre de março a junho de 2009, em cumprimento ao disposto no
§ 4° do artigo 2° desta Lei.
- Decreto n° 51.344/2010 - Divulga o Quadro Demonstrativo da relação de Despesas e
Receitas relativo ao quadrimestre de julho a outubro de 2009, em cumprimento ao disposto
no § 4° do artigo 2° desta Lei.
- Decreto n° 52.281/2011 - Divulga o Quadro Demonstrativo da relação de Despesas e
Receitas atinente ao quadrimestre de novembro de 2009 a fevereiro de 2010, em
cumprimento ao disposto no § 40 do artigo 2 0 desta Lei.
- Decreto n 0 52.282/2011 - Divulga o Quadro Demonstrativo da relação de Despesas e
Receitas atinente ao quadrimestre de março a junho de 2010, em cumprimento ao disposto no
§ 40 do artigo 2° desta Lei.
- Lei n 0 15.364/2011 - Art. 21 - Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos
servidores públicos municipais,
- Decreto no 52.283/2011 - Divulga o Quadro Demonstrativo da relação de Despesas e
Receitas atinente ao quadrinnestre de julho a outubro de 2010, em cumprimento ao disposto
no § 4° do artigo 2° desta Lei.
- Decreto n 0 53.947/2013 - Divulga o Quadro Demonstrativo da relação de Despesas e
Receitas atinente ao quadrimestre de novembro de 2010 a fevereiro de 2011, em
cumprimento ao disposto no § 4 0 do artigo 20 desta Lei.
- Decreto n 0 53.948/2013 - Divulga o Quadro Demonstrativo da relação de Despesas e
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Receitas atinente ao quadrimestre de março a junho de 2011, em cumprimento ao disposto no
§ 40 do artigo 2° desta Lei.
- Decreto no 53.949/2013 - Divulga o Quadro Demonstrativo da relação de Despesas e
Receitas atinente ao quadrimestre de julho a outubro de 2011, em cumprimento ao disposto
no § 40 do artigo 2° desta Lei.
- Decreto no 53.950/2013 - Divulga o Quadro Demonstrativo da relação de Despesas e
Receitas atinente ao quadrimestre de novembro de 2011 a fevereiro de 2012, em
cumprimento ao disposto no § 4 0 do artigo 2 0 desta Lei.
- Decreto no 53.951/2013 - Divulga o Quadro Demonstrativo da relação de Despesas e
Receitas atinente ao quadrimestre de março a junho de 2012, em cumprimento ao disposto no
§ 4° do artigo 2° desta Lei.
- Decreto no 53.952/2013 - Divulga o Quadro Demonstrativo da relação de Despesas e
Receitas atinente ao quadrimestre de julho a outubro de 2012, em cumprimento ao disposto
no § 4° do artigo 2° desta Lei.
- Decreto no 53.953/2013 - Divulga o Quadro Demonstrativo da relação de Despesas e
Receitas atinente ao quadrimestre de novembro de 2012 a fevereiro de 2013, em
cumprimento ao disposto no § 4 0 do artigo 2 0 desta Lei.
- Decreto no 54.613/2013 - Divulga o Quadro Demonstrativo da Relação de Despesas e
Receitas atinente ao quadrimestre de março a junho de 2013, em cumprimento ao disposto no
§ 40 do artigo 2° desta Lei.
- Decreto no 54.778/2014 - Divulga o Quadro Demonstrativo da Relação de Despesas e
Receitas atinente ao quadrimestre de julho a outubro de 2013, em cumprimento ao disposto
no § 4° do artigo 2 0 desta Lei.
- Decreto no 55.027/2014 - Divulga o Quadro Demonstrativo da Relação de Despesas e
Receitas atinente ao quadrimestre de novembro de 2013 a fevereiro de 2014, em
cumprimento ao disposto no § 4 0 do artigo 2° desta Lei.
- Decreto no 55.765/2014 - Divulga o Quadro Demonstrativo da Relação de Despesas e
Receitas atinente ao quadrinnestre de março a junho de 2014, em cumprimento ao disposto no
§ 4° do artigo 2° desta Lei.
Alterações: Lei 14.600/2007 - Acrescenta inciso IX ao art. 5° desta Lei.; (ver documento)
Lei 15.510/2011 - Acresce o inciso X ao art. 5 0 desta Lei. (ver documento)
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LEI No 13.303, 18 DE JANEIRO DE 2002
(Projeto de Lei no 598/01, do Executivo)

Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos
municipais, de que trata o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, bem como
sobre os reajustes de seus vencimentos, e dá outras providências.
MARTA SUPLICY, Prefeita do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 28 de dezembro de
2001, decretou e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 1° - Em cumprimento ao disposto no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a
remuneração dos servidores públicos municipais será revista anualmente, sempre a partir
do dia 1° de maio de cada ano, mediante lei específica, de iniciativa do Executivo, que
conterá o percentual da revisão e as escalas de padrões de vencimentos com os novos
valores.
Art. 2° - Os vencimentos dos servidores públicos municipais serão reajustados, a partir do
dia 1° de março, 1° de julho e 1° de novembro de cada ano, com base na variação do
índice de Preços ao Consumidor - IPC, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIPE, da Universidade de São Paulo, apurada entre o mês do reajustamento e os 4 (quatro)
meses anteriores.
§ 1° - Para a aplicação da variação do IPC-FIPE, serão consideradas a média das despesas
de pessoal e respectivos encargos e a média das receitas correntes, ambas relativas aos 4
(quatro) meses anteriores ao mês do reajustamento.
§ 2° - Se da aplicação da variação do IPC-FIPE à média das despesas de pessoal e
respectivos encargos, na forma do parágrafo anterior, resultar valor superior ao limite de
40% (quarenta por cento) da média das receitas correntes, o reajustamento restringir-se-á
ao percentual que atinja esse limite.
§ 3° - Por proposta da Secretaria de Gestão Pública, o Executivo divulgará, mediante
decreto a ser publicado até o dia 20 (vinte) do mês do reajuste, os valores dos padrões de
vencimento do funcionalismo municipal, reajustados de acordo com o "caput" deste artigo,
bem como o quadro demonstrativo constante do Anexo Único, integrante desta lei.
§ 4° - Não sendo possível conceder o reajuste, o teor do decreto a que se refere o parágrafo
anterior limitar-se-á ao quadro demonstrativo ali previsto.
§ 5° - Para os fins do disposto neste artigo, serão informados à Secretaria de Gestão
Pública, até o dia 10 (dez) de cada mês, relativamente ao anterior:
I pela Secretaria das Finanças e Desenvolvimento Econômico, os valores das receitas
correntes;
II - pela Câmara Municipal de São Paulo e Tribunal de Contas do Município de São Paulo, os
valores de suas despesas de pessoal e respectivos encargos.
Art. 3 0 - Nas hipóteses de extinção ou de suspensão da divulgação do IPC-FIPE, deverá o
Executivo, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar do último mês em que for divulgado,
enviar ao Legislativo projeto de lei com vistas à sua substituição por outro que lhe seja
equiparado, sem prejuízo das recomposições que se fizerem necessárias para o integral
cumprimento do disposto no artigo 2° desta lei.
Art. 4° - Para os efeitos desta lei, consideram-se:
I - como receitas correntes, os valores integralizados, em cada mês, relativos às receitas:
a) tributárias;
b) patrimoniais;
c) industriais;
d) de serviços;
e) de transferências correntes;
f) outras receitas correntes.
II - como despesas de pessoal e respectivos encargos, a soma dos gastos, em cada mês,
-

com:
a) qualquer espécie remuneratória de pessoal;
b) proventos dos inativos;
c) pensões regidas pelo Decreto-lei no 289, de 7 de junho de 1945;
d) pensões vitalícias pagas pela Prefeitura, exceto as decorrentes de decisões judiciais;
e) salário-família e salário-esposa;
f) contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do ServidorPúblico - PASEP;
g) contribuições e ressarcimentos devidos ao Instituto de Previdência Municipal de São
Paulo - IPREM;
h) outros encargos sociais.
§ 1 0 - Das receitas decorrentes dos pagamentos efetuados de acordo com o disposto no §
5 0 dos artigos 19 e 39 da Lei no 6.989, de 29 de dezembro de 1966, introduzido pelo artigo
2o da Lei no 12.782, de 30 de dezembro de 1998, apenas 1/10 (um décimo) do total será
computado, mensalmente, na rubrica "receitas tributárias" a que se refere o inciso I, alínea
"a", deste artigo.
§ 2o - Não serão computados como receitas correntes os valores oriundos do cancelamento
de restos a pagar.
§ 3 0 - O total das despesas de pessoal e respectivos encargos será integrado também, a
cada mês, com a provisão para o décimo-terceiro salário, correspondente a 8% (oito por
cento) do montante obtido pela soma dos valores dos gastos referidos nas alíneas "a" a "d"
do inciso II deste artigo.
Art. 5 0 - As disposições desta lei aplicam-se:
I - aos valores mensais das funções gratificadas, do salário-família e do salário-esposa;
II - ao valor da menor remuneração bruta fixada na conformidade da legislação específica;
III - aos proventos dos inativos;
IV - às pensões disciplinadas pelo Decreto-lei no 289, de 7 de junho de 1945, e às pensões
vitalícias pagas pela Prefeitura;
V - aos vencimentos dos servidores regidos pelas Leis nos 9.160, de 3 de dezembro de
1980, 9.168, de 4 de dezembro de 1980, e 10.793, de 21 de dezembro de 1989;
VI - aos servidores e aposentados das autarquias municipais, no que couber;
VII - às pensões devidas pelo Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM,
onerando, neste caso, as dotações orçamentárias da autarquia.
Art. 6 0 - Objetivando a efetiva observância ao princípio da eficiência de que trata o artigo
37, "caput", da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional no 19, de 4
de junho de 1998, o Executivo estabelecerá, por meio da Secretaria de Gestão Pública,
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 de trabalho que interfiram na
eficácia desses serviços, constituindo tais medidas parte integrante da política conjugada de
valorização dos servidores públicos municipais, com a qualificação dos serviços prestados à
população.
Parágrafo único - Os sistemas deverão conter princípios, regras de funcionamento e
procedimentos capazes de motivar o envolvimento e promover a participação efetiva dos
servidores municipais, de suas entidades de classe e sindicais e de usuários dos serviços
públicos, podendo ser constituídos por meio de contratos, convênios ou outras formas,
conforme seu objeto, as condições legais estabelecidas e as conveniências administrativas.
Art. 7 0 - As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 8 0 - Esta lei entra em vigor a partir de 1° de janeiro de 2002, revogadas as disposições
em contrário, em especial a Lei n°11.722, de 13 de fevereiro de 1995.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 18 de janeiro de 2002, 448° da fundação
de São Paulo.
MARTA SUPLICY, PREFEITA
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ANNA EMILIA CORDELLI ALVES, Secretária dos Negócios Jurídicos

JOÃO SAYAD, Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
LAURA IBIAPINA PARENTE, Respondendo pelo Cargo de Secretária Municipal de Gestão
Pública
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 18 de janeiro de 2002.
UBIRATAN DE PAULA SANTOS, Respondendo pelo Cargo de Secretário do Governo Municipal
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O § 3 0 DO ARTIGO 20 DA LEI No 13.303, DE 18 DE
JANEIRO DE 2002
RECEITAS CORRENTES(R$)
Tributárias 0,00
Patrimoniais 0,00
Industriais 0,00
Serviços 0,00
Transferências correntes 0,00
Outras receitas correntes 0,00
TOTAL 0,00
Fonte:
DESPESAS DE PESSOAL E RESPECTIVOS ENCARGOS(R$)
Remuneração de pessoal 0,00
Proventos de inativos 0,00
Pensões 0,00
Salário-família 0,00
Contribuições e ressarcimentos ao IPREM 0,00
Contribuição para o PASEP 0,00
Outros encargos sociais 0,00
Provisão para o 13 0 . Salário 0,00
TOTAL 0,00
Fonte:
IPC-FIPE DO MÊS 0,00%
Média das receitas correntes no quadrimestre R$ 0,00
Média das despesas de pessoal e respectivos encargos R$ 0,00
IPC-FIPE acumulado no quadrimestre 0,00%
Média das despesas de pessoal e respectivos encargos corrigida pelo IPC FIPE acumulado
-

R$ 0,00
Relação entre a média das despesas de pessoal e respectivos encargos corrigida pelo IPCFIPE acumulado e a média das receitas correntes (DP/RC) 0,00%
Limite de comprometimento das receitas correntes(L) 40,00%
índice a ser aplicado no mês de / (R) 0,00%
Observações:
a) Se (DP/RC) ( L, R = IPC-FIPE acumulado no quadrimestre.
b) Se (DP/RC) ( L, aplica-se a fórmula:
R=(f x (1 + IPC FIPE) - 1( x 100, sendo f=DP/RC L/100,
Onde f= fator da relação DP/RC até o limite de
40% (quarenta por cento).
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Decreto no 45.869/2005 - Regulamenta os arts. 61 e 62 desta Lei.; (ver documento)
Decreto no 47.655/2006 - Regulamenta a progressão funcional da carreira de Agente de
Apoio, prevista nesta Lei.; (ver documento)
Decreto no 51.564/2010 - Regulamenta a progressão funcional dos titulares de cargos de
carreira de Agente de Apoio, do Quadro de Pessoal do Nível Básico, conforme previsto nesta
Lei.; (ver documento)
Decreto no 51.568/2010 - Regulamenta a promoção dos titulares de cargos da carreira de
Agente de Apoio, do Quadro de Pessoal de Nível Básico, conforme previsto nesta Lei, com as
alterações introduzidas pelas Leis no 13.478/2004, no 14.713/2008, e no 14.876/2009. (ver
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PARA VERIFICAR SE 1-SÁ ALTERAÇÕES PARA OS ATOS E DECRETOS DE REGULAMENTAÇÃO
DESTA NORMA, FAÇA NOVA PESQUISA PELO NÚMERO DE CADA ATO OU DECRETO DE
REGULAMENTAÇÃO.
Revogação: Lei no 14.713/2008 - Revoga o art. 15 e o §2 0 do art. 115 desta Lei.; (ver documento)
Lei no 14.938/2009 - Revoga o art. 97 desta Lei. (ver documento)
Notas complem.: - Lei no 14.591/2007 - Art. 86 - As Escalas de Padrões de Vencimentos do Quadro dos
Profissionais da Fiscalização, compreendendo as referências, os graus e os valores constantes
do Anexo XV, Tabelas "A" e "B", desta Lei, devidamente reajustada nos termos da legislação
vigente, fica revalorizada em 25 por cento.
Alterações: Lei 13.748/2004 - Art. 74 - Cessa para os servidores municipais optantes por novas
referencias de vencimentos, o pagamento da Gratificaçao Especial pela Prestaçao de Serviços
em Unidades Assistenciais de Saude, na conformidade do art. 115 desta Lei.; (ver
documento)

Lei 13.748/2004 - Art. 82 - Cessa, para os servidores que optarem pelas carreiras de
Assistente de Gestao de Politicas Publicas ou de Assistente de Suporte Tecnico, o abono
previsto no art. 79 desta Lei;
Lei 13.748/2004 - Art. 108 - Altera o prazo para opçao e enquadramento nas novas
referencias de vencimentos para a carreira de Agente de Apoio, previsto no par. 1 0 do art. 26
desta Lei;
Lei 13.748/2004 - Art. 110 - Substitui o Anexo IV a que se refere o art. 11 desta Lei;
Lei 13.748/2004 - Art. 111 - Altera o par. 2 0 do art. 26 desta Lei;
Lei 13.768/2004 - Altera os arts. 119, 121, 140, o par. 7 0 do art. 126, o inciso I do art. 128,
o par. 2 0 do art. 134, o "caput" do art. 151 acrescentando par. 6 0 e renumera o par. unico do
art. 145 como par. 1 0 acrescentado par. 2°, todos desta Lei.; (ver documento)
Lei 13.861/2004 - Altera o art. 102 desta Lei.; (ver documento)
Lei 14.183/2006 - Altera o §1° do art. 97 desta Lei.; (ver documento)
Lei 14.244/2006 - Art. 21 - Altera o §2 0 do art. 97 desta Lei.; (ver documento)
Lei 14.713/2008 - Altera os arts. 3 0, 8°, 90, 16 e 18 desta Lei.; (ver documento)
Lei 14.876/2009 - Altera o par. único do art. 8° e o inciso I do art. 14 desta Lei.; (ver
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Lei 15,364/2011 - Altera os arts. 11 e 14 desta Lei. (ver documento)
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LEI No 13.652, DE 25 DE SETEMBRO DE 2003
(Projeto de Lei no 530/03, do Executivo, aprovado na forma do Substitutivo do Legislativo)
Dispõe sobre a adoção de medidas destinadas à valorização dos servidores públicos
municipais, introduz alterações na legislação de pessoal do Município de São Paulo e
dá outras providências.
)MARTA SUPLICY, Prefeita do Município de São Paulo no uso das atribuições que lhe são
conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 10 de setembro de
2003, decretou e eu promulgo a seguinte lei:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA SERVIDORES DE NÍVEL BÁSICO
Art. 1° - Este Título dispõe sobre a criação do Quadro de Pessoal do Nível Básico da
Prefeitura do Município de São Paulo, reenquadra cargos e funções do Nível Básico dos
Quadros dos Profissionais da Saúde - QPS, da Administração - QPA, do Desenvolvimento
Urbano - QPDU e da Cultura, Esporte e Lazer - QPCEL, organizados pelas Leis n 0 11.410, de
13 de setembro de 1993, n 0 11.511 e n 0 11.512, ambas de 19 de abril de 1994, e no
11.951, de 11 de dezembro de 1995, cria novas Escalas de Vencimentos e institui novo
plano de carreira.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES RELATIVAS À CARREIRA DE AGENTE DE APOIO
SEÇÃO I
ESCALAS DE VENCIMENTOS E CONFIGURAÇÃO DA CARREIRA DE NÍVEL BÁSICO
Art. 2° - Fica instituída a carreira dos servidores de Nível Básico da Prefeitura do Município
de São Paulo, composta de cargos multifuncionais de Agente de Apoio, mediante a
transformação dos atuais cargos de provimento efetivo de Nível Básico constantes dos
Quadros de Profissionais mencionados no artigo 1°, na conformidade do Anexo I, integrante
desta lei.
Parágrafo único - Considera-se multifuncional a aglutinação de atribuições de mesma
natureza de trabalho.
Art. 3° - A carreira de Agente de Apoio constitui-se de 02 (dois) Níveis, identificados pelos
algarismos romanos I e II, compreendendo cada nível 05 (cinco) categorias, na
conformidade da coluna "Situação Nova" do Anexo I, integrante desta lei, onde se
discrimina a quantidade, denominação, referência e forma de provimento.
§ 1° - O total de cargos da carreira a que se refere o "caput" fica assim distribuído:
I - 60% (sessenta por cento) dos cargos no Nível I;
II - 40% (quarenta por cento) dos cargos no Nível II.
§ 2° - Em decorrência das modificações ora operadas, ficam alterados os Quadros de
Profissionais a que se refere o artigo 1° desta lei.
Art. 4° - Nível é o agrupamento de cargos de mesma denominação e categorias diversas.
Art. 5 0 - Categoria é o elemento indicativo da posição do servidor no respectivo nível,
segundo a sua progressão na carreira.
Art. 6° - Os cargos de Agente de Apoio, do Quadro Único de Pessoal, ficam incluídos na
Parte Permanente, Tabela III (PP-III), cargos de provimento efetivo que não comportam
substituição.
Art. 7 0 - Ficam instituídas as Escalas de Vencimentos da carreira de Agente de Apoio,
compreendendo as referências e os valores constantes do Anexo II, Tabelas "A", "B" e "C",
integrante desta lei.
§ 1° - Na composição das Escalas de Vencimentos, observar-se-á, sempre, no mínimo, a
razão de 6,5% (seis inteiros e cinco décimos por cento) entre o valor de uma referência e a
que lhe for imediatamente subseqüente na Escala instituída por esta lei.
§ 2 0 - As Escalas de Vencimentos de que trata este artigo serão atualizadas a partir da
publicação desta lei, de acordo com os reajustes e revalorizações concedidos aos servidores

municipais, nos termos da legislação específica.
SEÇÃO II
DO PROVIMENTO DOS CARGOS DA CARREIRA DE AGENTE DE APOIO
Art. 8 0 - O provimento dos cargos de Agente de Apoio far-se-á:
I - mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, exigida, como formação
mínima, o Ensino Fundamental completo para os cargos do Nível I;
II - mediante concurso de promoção de provas ou de provas e títulos para os cargos do
Nível II.
§ 1 0 - A Administração, no momento da abertura do concurso público, estabelecerá no
edital as atribuições específicas, de acordo com as suas necessidades.
§ 2 0 - O provimento dos cargos de Agente de Apoio por concurso público ou concurso de
promoção far-se-á, sempre, na Categoria 1 dos Níveis I ou II, respectivamente.
SEÇÃO III
PROGRESSÃO FUNCIONAL E PROMOÇÃO NA CARREIRA DE AGENTE DE APOIO
Art. 9 0 - A evolução do servidor na carreira será feita por progressão funcional, mediante a
avaliação de desempenho, ou por promoção, mediante concurso de provas e títulos.
Art. 10 - A avaliação de desempenho, disciplinada por lei específica a ser editada no prazo
de 60 (sessenta dias), levará em consideração o desempenho individual, o desempenho
institucional, o tempo na carreira e títulos.
Art. 11 - A progressão funcional consiste na passagem do Agente de Apoio para a categoria
imediatamente superior, dentro do mesmo nível, em razão do resultado da avaliação de
desempenho, das atribuições gerais e básicas, de acordo com o Anexo IV, integrante desta
lei.
§ 1 0 - Consideram-se atribuições o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes,
necessários ao desempenho do cargo.
§ 2 0 - Atribuições gerais são aquelas que propiciam o alcance dos macro-objetivos da
Prefeitura do Município de São Paulo.
§ 3 0 - Atribuições básicas são aquelas ligadas a atribuições de mesma natureza.
§ 40 - Atribuições específicas são aquelas que complementam o conhecimento básico do
profissional na sua função.
Art. 12 - A progressão funcional, a ser disciplinada por decreto no prazo de 120 (cento e
vinte) dias, contados da publicação da lei referida no artigo 10 deste Título, far-se-á
mediante avaliação de desempenho, observadas as seguintes condições:
I - tempo mínimo de 02 (dois) anos de efetivo exercício no nível em que se encontra na
carreira;
II - tempo mínimo de 02 (dois) anos na categoria atual.
Art. 13 - A progressão funcional será realizada anualmente.
Parágrafo único - A progressão funcional será gerida pela Secretaria Municipal de Gestão
Pública.
Art. 14 - Promoção é a elevação do servidor na carreira, de um nível para outro, mediante
concurso de provas ou de provas e títulos, no qual seja demonstrada a aquisição de outras
habilidades do cargo que propiciem a multifuncionalidade.
Parágrafo único - Agente de Apoio, Nível I, poderá participar do concurso de promoção para
o Nível II independentemente da categoria em que se encontre.
Art. 15 - O concurso de promoção ocorrerá sempre que existirem cargos vagos e
disponibilidade financeira.
Parágrafo único - A realização do concurso de promoção de que trata o "caput" será
obrigatória, quando, concomitantemente:
I - o percentual de cargos vagos atingir 5% (cinco por cento) do total de cargos do Nível II;
II - não houver concursados excedentes do concurso anterior com prazo de validade em
vigor.
Art. 16 - O concurso de promoção será regulamentado mediante decreto, observadas as
seguintes condições:
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I - tempo mínimo de 02 (dois) anos na carreira;
II - comprovação, mediante prova e certificado, quando for o caso, de pelo menos mais
uma habilidade específica estabelecida para o cargo, além daquela necessária para o
exercício de suas atividades.
Art. 17 - A apuração do tempo na carreira, para os efeitos dos artigos 11 e 16 desta lei,
será feita segundo o disposto no artigo 64 da Lei n 0 8.989, de 29 de outubro de 1979.
Art. 18 - O Agente de Apoio que tiver sofrido penalidades de repreensão ou de suspensão,
aplicadas em decorrência de procedimento disciplinar, ficará impedido de mudar de
categoria ou de nível no período de 01 (um) ano subseqüente à aplicação dessas
penalidades, ainda que tenha implementado todos os prazos e condições para progressão
funcional e promoção nos termos deste Título.
Art. 19 - A Secretaria Municipal de Gestão Pública incentivará o desenvolvimento funcional
do servidor, mediante a elaboração de programa próprio de capacitação continuada e
estímulo ao auto-investimento, visando ao aperfeiçoamento das atribuições relacionadas ao
cargo.
SEÇÃO IV
JORNADAS DE TRABALHO DA CARREIRA DE AGENTE DE APOIO
Art. 20 - Os Agentes de Apoio ficam sujeitos a uma das seguintes jornadas de trabalho:
I - jornada de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho semanais - 3-24, abrangendo os
servidores no desempenho exclusivo das atribuições auxiliares de radiologia;
II - jornada de 30 (trinta) horas de trabalho semanais - 3-30, abrangendo os servidores no
desempenho exclusivo das atribuições de ascensorista, laboratório e telefonia;
III - jornada de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 3-40, abrangendo os demais
servidores não incluídos nos incisos I e II.
§ 1° - Ocorrendo alteração das atribuições dos servidores que se enquadrem nos incisos I e
II deste artigo, haverá a correspondente adequação na jornada de trabalho de 40
(quarenta) horas de trabalho semanais -3-40 e dos vencimentos, vedado o retorno à
situação anterior.
§ 2° - O Agente de Apoio, enquanto no exercício de cargo de provimento em comissão,
ficará sujeito à jornada de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 3-40.
§ 3 0 - A sujeição às jornadas de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 3-40, e de 30
(trinta) horas de trabalho semanais - 3-30, previstas neste artigo, implica a exclusão, por
incompatibilidade, de qualquer gratificação ou adicional vinculados a jornadas ou regimes
especiais de trabalho estabelecidos em legislação específica.
Art. 21 - As jornadas de trabalho corresponderão:
I - jornada de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho semanais - 3-24:
a) à prestação de 4h48 (quatro horas e quarenta e oito minutos) diárias de trabalho; ou
b) ao cumprimento em regime de plantão;
II - jornada de 30 (trinta) horas de trabalho semanais - 3-30:
a) à prestação de 06 (seis) horas diárias de trabalho; ou
b) ao cumprimento em regime de plantão;
III - jornada de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 3-40:
a) à prestação de 08 (oito) horas diárias de trabalho; ou
b) ao cumprimento em regime de plantão.
§ 1 0 - O cumprimento das jornadas de trabalho de que trata este artigo, em regime de
plantão, dar-se-á nas unidades que prestam serviços essenciais ao Município, quando assim
o exigir o seu funcionamento, na forma que dispuser o decreto regulamentador.
§ 2 0 - O regulamento a que se refere o parágrafo 1° deverá indicar, entre outras condições:
I - as funções que admitem o seu cumprimento em regime de plantão, observada a jornada
de trabalho a que estão submetidos os servidores;
II - a carga horária diária;
III - a carga horária mensal, assegurada a compensação quando não alcançada ou quando
exceder o total de horas mensais previsto para a respectiva jornada;

IV - o repouso semanal remunerado e a folga suplementar, quando necessário;
V - o número de horas não trabalhadas, correspondentes a 01 (uma) falta-dia, para os
efeitos de apontamento e desconto.
§ 3 0 - Enquanto no exercício de cargos de provimento em comissão, os Agentes de Apoio
não poderão cumprir sua jornada em regime de plantão.
Art. 22 - Para fins de remuneração, inclusive na aposentadoria ou pensão dos Agentes de
Apoio, são inacumuláveis, entre si, a remuneração relativa a diferentes jornadas de
trabalho.
SEÇÃO V
EXERCÍCIO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CARREIRA DE AGENTE DE
APOIO
Art. 23 - Os titulares de cargos de Agente de Apoio, quando nomeados ou designados para
o exercício de cargos de provimento em comissão, perceberão, a título de remuneração,
enquanto no exercício desses cargos:
I - a respectiva referência de vencimentos constante da Tabela da jornada de 40 (quarenta)
horas de trabalho semanais - 3-40, prevista nesta lei;
II - a gratificação de função de que trata o artigo 10 da Lei n 0 10.430, de 29 de fevereiro de
1988, e legislação subseqüente, nos percentuais e bases estabelecidos no Anexo III,
integrante desta lei.
Parágrafo único - A gratificação de função de que trata este artigo observará as condições,
critérios, incompatibilidades e vedações estabelecidas na legislação municipal específica e,
em especial, as constantes das Leis n 0 10.430, de 1988, e n 0 11.511, de 1994.
SEÇÃO VI
AFASTAMENTO DO EXERCÍCIO DO CARGO DE AGENTE DEAPOIO
Art. 24 - O Agente de Apoio poderá ser afastado do exercício do respectivo cargo, mediante
autorização do titular do órgão em que estiver lotado, com ou sem prejuízo de vencimentos,
para freqüentar cursos correlacionados com a carreira, na forma da regulamentação
própria
§ 1 0 - Dentre outras, deverão constar do regulamento a que se refere este artigo as
seguintes condições:
I - o número de afastamentos permitidos, anualmente, para a carreira;
II - o tempo mínimo na carreira;
III - o compromisso de permanência no serviço público municipal, quando o afastamento
exceder 90 (noventa) dias ininterruptos, pelos seguintes prazos:
a) de 01 (um) ano, quando exceder 90 (noventa) dias e não ultrapassar 06 (seis) meses;
b) de 02 (dois) anos, quando exceder 06 (seis) meses e não ultrapassar 01 (um) ano;
c) de 04 (quatro) anos, quando exceder 01 (um) ano.
§ 20 - Em caso de descumprimento, por qualquer motivo, do estabelecido no inciso III do
parágrafo 1 0 , o Agente de Apoio, afastado sem prejuízo de vencimentos, ficará obrigado a
restituir à Prefeitura do Município de São Paulo, de uma só vez, a título de indenização, o
valor correspondente aos vencimentos relativos ao período em que deixou de permanecer
no serviço público municipal.
§ 3 0 - A indenização de que trata o parágrafo 2 0 será calculada com base no último
vencimento percebido pelo servidor.
§ 40 - Na hipótese de inadimplência, o valor será inscrito na dívida ativa.
§ 5° - A concessão de afastamento ao Agente de Apoio, em exercício de cargo de
provimento em comissão, por período que exceda 60 (sessenta) dias ininterruptos,
implicará sua exoneração desse cargo.
Art. 25 - Os afastamentos previstos no parágrafo 1 0 do artigo 45 da Lei no 8.989, de 1979,
concedidos ao Agente de Apoio, sem prejuízo de vencimentos, deverão observar o limite
máximo fixado na legislação municipal específica.
§ 1 0 - A concessão de afastamento, na forma deste artigo, ao Agente de Apoio, quando no
exercício de cargo de provimento em comissão, implicará sua exoneração desse cargo.
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§ 2° - O disposto neste artigo aplica-se também ao servidor não-optante pelas referências
de vencimentos instituídas por este Título.
CAPÍTULO II
DA ACOMODAÇÃO DOS ATUAIS TITULARES NA CARREIRA DE AGENTE DE APOIO
SEÇÃO I
DA OPÇÃO
Art. 26 - Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo, afastados ou não, relacionados
na coluna "Situação Atual" do Anexo I, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da
publicação desta lei, poderão optar pela nova carreira de Agente de Apoio e por receberem
seus vencimentos de acordo com as Escalas de Vencimentos constantes do Anexo II,
Tabelas "A", "B" e "C", ora instituídas, relativas às jornadas de 24 (vinte e quatro), 30
(trinta) ou 40 (quarenta) horas de trabalho semanais, identificadas pelos símbolos 3-24, 330 e 3-40, respectivamente.
§ 1° - A opção de que trata o "caput" será provisória durante o prazo de 90 (noventa) dias,
a contar do ato de integração, findo o qual adquirirá caráter irretratável, se não houver
expressa manifestação da desistência da opção feita.
§ 2° - No caso de desistência da opção pela nova carreira, o servidor reverterá à situação
anterior, passando a perceber seus vencimentos na forma do disposto no parágrafo 1° do
artigo 28, devendo ser descontados, na forma da lei, os valores eventualmente recebidos a
maior.
§ 3° - Os critérios para a acomodação dos servidores cujos vencimentos, em razão de
decisões judiciais, ultrapassem as novas Escalas de Vencimentos previstas no "caput" deste
artigo, serão estabelecidos em lei específica.
§ 4° - Fica a Administração autorizada a, no prazo de 20 (vinte) dias, encaminhar discussão
com integrantes indicados pelo Sistema de Negociação Permanente - SINP, visando à
elaboração do anteprojeto da lei específica prevista no parágrafo 3° deste artigo.
§ 5° - O prazo para opção dos servidores de que trata o parágrafo 3° deste artigo iniciar-seá 10 (dez) dias após a data da publicação da lei específica ali referida, devendo os efeitos
da opção retroagir à data do primeiro ato de integração previsto no artigo 36, parágrafo 4°,
deste Título.
Art. 27 - Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo, que realizarem a opção pela
carreira de Agente de Apoio, na forma prevista no artigo 26, serão primeiramente
enquadrados, por evolução funcional, na carreira atual, mediante contagem de tempo de
efetivo exercício do servidor na carreira, apurado até 31 de maio de 2003, considerando-se
os critérios e demais condições estabelecidos nas leis que organizaram os respectivos
Quadros de Profissionais.
Parágrafo único - O enquadramento previsto neste artigo será realizado, exclusivamente,
para fins de integração do servidor na nova carreira de Agente de Apoio.
Art. 28 - No mesmo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação desta lei,
os servidores titulares de cargos de provimento efetivo relacionados na coluna "Situação
Atual" do Anexo I, que não desejarem integrar a nova carreira de Agente de Apoio, deverão
optar pela permanência na situação em que ora se encontram, revertendo seus cargos aos
Quadros de Profissionais a que pertencem atualmente, enquanto estiverem em atividade,
retornando ao Nível I da nova carreira quando de suas vacâncias.
§ 1° - Na hipótese a que se refere o "caput", fica assegurado aos servidores o direito de
permanecerem recebendo seus vencimentos de acordo com as Escalas de Padrões de
Vencimentos atualmente vigentes para os Quadros de Profissionais a que pertencem,
devidamente reajustados nos termos da legislação específica, mantidas as atuais
referências de seus cargos e respectivas jornadas de trabalho.
§ 2° - Os servidores referidos no "caput" poderão, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar
da data da publicação de sua opção pela permanência na situação atual, optar por integrar
a nova carreira, nos termos do artigo 26 desta lei.
Art. 29 - Para os servidores que se encontrarem regularmente afastados, o prazo

prescricional consignado nos artigos 26 e 28 desta lei será computado a partir da data em
que retornarem ao serviço.
Art. 30 - O disposto nos artigos 26, 27 e 28 aplica-se aos aposentados e pensionistas,
observadas as disposições específicas para eles previstas neste Título.
Art. 31 - Os atos necessários à implementação das opções e do enquadramento previstos
nos artigos 26, 27 e 28 serão realizados por Comissão Intersecretarial Especial, no prazo de
30 (trinta) dias, contados da publicação desta lei, conforme o disposto no artigo 60 desta
lei.
Art. 32 - A opção e a sua eventual desistência só poderá ser efetuada uma única vez.
SEÇÃO II
INTEGRAÇÃO NAS NOVAS REFERÊNCIAS DE VENCIMENTOS DA CARREIRA DE AGENTE DE
APOIO
Art. 33 - A integração é a forma de acomodação dos atuais titulares de cargos
transformados em cargos de Agente de Apoio nos níveis, categorias e referências instituídos
por esta lei.
Art. 34 - Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo relacionados na coluna
"Situação Atual" do Anexo I, optantes pela nova carreira e referências de vencimentos ora
instituídas, serão integrados nessas referências, no prazo estabelecido no parágrafo 1 0 do
artigo 36 desta lei.
Art. 35 - Até a publicação dos atos de integração, os servidores receberão seus vencimentos
na forma prevista na legislação vigente para os Quadros de Profissionais, devidamente
reajustados de acordo com as normas em vigor.
Art. 36 - Após efetivado o procedimento previsto no artigo 27, serão os servidores
enquadrados nas Categorias do Nível I ou II da nova carreira de Agente de Apoio, mediante
contagem de tempo de efetivo exercício na carreira, apurado até 31 de maio de 2003, na
seguinte conformidade:
I - Nível I:
a) Categoria 1 - de O a 3 anos;
b) Categoria 2 - acima de 3 até 6 anos;
c) Categoria 3 - acima de 6 até 9 anos;
d) Categoria 4 - acima de 9 até 12 anos;
e) Categoria 5 - acima de 12 até 15 anos.
II - Nível II:
a) Categoria 1 - acima de 15 até 18 anos;
b) Categoria 2 - acima de 18 até 21 anos;
c) Categoria 3 - acima de 21 até 24 anos;
d) Categoria 4 - acima de 24 até 27 anos;
e) Categoria 5 - acima de 27 anos.
§ 1 0 - As providências decorrentes da aplicação do disposto no "caput" deste artigo deverão
ser adotadas no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data da opção do servidor.
§ 2 0 - Se da aplicação do disposto no "caput" deste artigo ocorrer enquadramento em
referência cujo valor seja inferior ao resultado da aplicação da evolução funcional, nos
termos do artigo 27, proceder-se-á ao enquadramento na referência de valor
imediatamente superior ao resultado obtido.
§ 3 0 - Para os fins da comparação de valores de que trata o parágrafo 2 0 deste artigo, serão
consideradas as Escalas de Padrões de Vencimentos vigentes para os respectivos Quadros
de Profissionais.
§ 40 - A integração prevista no "caput" retroagirá seus efeitos a partir do primeiro dia do
mês da opção.
§ 5 0 - Até a publicação do ato de integração, os servidores abrangidos por este Título
receberão seus vencimentos na forma prevista pela legislação vigente para os Quadros de
Profissionais a que se refere o artigo 1 0 , devidamente reajustados de acordo com as normas
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em vigor, mantidos o padrão de vencimentos atual de seus cargos e demais benefícios nos
percentuais e bases atualmente percebidos.
Art. 37 - Em nenhuma hipótese será realizada a integração sem que o servidor manifeste
sua opção, na forma do "caput" do artigo 26 desta lei.
Art. 38 - O tempo de permanência na carreira atual será considerado como de exercício na
nova carreira de Agente de Apoio, para todos os efeitos legais.
SEÇÃO III
EXERCÍCIO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CARREIRA DE AGENTE DE
APOIO
Art. 39 - Aplica-se o disposto no artigo 23 aos atuais titulares de cargos de provimento
efetivo, que perceberem seus vencimentos de acordo com as escalas instituídas por esta lei,
quando nomeados ou designados para o exercício de cargos de provimento em comissão.
Art. 40 - Os servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei n 0 9.160, de 3 de
dezembro de 1980, que tiverem seus vencimentos fixados nas novas referências de
vencimentos instituídas por esta lei, quando no exercício de cargo de provimento em
comissão, poderão optar pela remuneração a ele devida ou pela da função que
desempenham, mantidos os demais critérios e condições previstos na legislação específica.
SEÇÃO IV
JORNADAS DE TRABALHO
Art. 41 - Os atuais servidores, titulares de cargos constantes da coluna "Situação Atual" do
Anexo I desta lei, que forem integrados na forma prevista no artigo 36, serão incluídos,
automaticamente, em uma das seguintes jornadas de trabalho:
I - jornada de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho semanais - 3-24, abrangendo os
servidores titulares de cargos de Auxiliar de Serviços de Saúde - Área Radiologia;
II - jornada de 30 (trinta) horas de trabalho semanais - 3-30 abrangendo:
a) os servidores titulares de cargos de Auxiliar de Apoio Administrativo - Área Telefonia, de
Ascensorista, de Atendente de Enfermagem e de Auxiliar de Serviços de Saúde - Área
Laboratório;
b) os servidores remanescentes da jornada de 33 (trinta e três) horas semanais de trabalho
- H-33, que, por ocasião da integração nos padrões de vencimentos instituídos pelas leis
organizadoras dos Quadros de Profissionais a que se refere o artigo 10 desta lei, optaram
pela jornada de 30 (trinta) horas de trabalho semanais - 3-30, e que optarem por
permanecer nessa jornada;
III - jornada de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 3-40, abrangendo os demais
servidores que não se enquadrem nos incisos I e II deste artigo e os submetidos às
jornadas de 24 (vinte e quatro) e 30 (trinta) horas de trabalho semanais - 3-24 e 3-30, em
exercício de cargos de provimento em comissão.
§ 1° - Os servidores a que se refere a alínea "b" do inciso II deste artigo poderão, no ato da
opção pelas referências de vencimentos instituídas por esta lei, manifestar-se, em caráter
irretratável, pelo ingresso na jornada de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 3-40.
§ 2° - Os servidores mencionados no parágrafo 1°, que não se manifestarem pela jornada
de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 3-40, ficam submetidos à jornada de 30
(trinta) horas de trabalhos semanais - 3-30.
§ 3° - Aplica-se aos servidores de que trata este artigo o disposto no parágrafo 1° do artigo
20 desta lei.
Art. 42 - Enquanto não integrados nos termos desta lei, os servidores deverão cumprir a
jornada de trabalho a que estão atualmente submetidos.
Art. 43 - Os atuais servidores integrados na carreira de Agente de Apoio, incluídos na
jornada de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 3-40 e que tenham implementado o
prazo para incorporação do "pró-labore", hora extra e serviço extraordinário, terão esses
benefícios, na ocasião da aposentadoria, calculados na Tabela da jornada de 30 (trinta)
horas de trabalho semanais - 3-30.
Parágrafo único - O disposto no "caput" aplica-se aos servidores que vierem a optar pela

jornada de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 3-40, nos termos do parágrafo 1 0 do
artigo 41 desta lei.
CAPÍTULO III
SERVIDORES ADMITIDOS
SEÇÃO I
DA OPÇÃO
Art. 44 - Os servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei no 9.160, de 1980, para
funções correspondentes aos cargos constantes da coluna "Situação Atual" do Anexo I,
deverão realizar opção na forma do disposto no artigo 26 desta lei.
SEÇÃO II
FIXAÇÃO NAS NOVAS REFERÊNCIAS DE VENCIMENTOS
Art. 45 - Os servidores de que trata o artigo 44, estáveis por força do artigo 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, que optarem pelas novas referências de
vencimentos instituídas por esta lei, terão a denominação de suas funções alteradas para
Agente de Apoio e seus salários fixados nas Categorias do Nível I, observado o grau em que
se encontram, na seguinte conformidade:
I - Grau "A" - Categoria 1, Ref. B-1;
II - Grau "B" - Categoria 2, Ref. B-2;
III - Grau "C" - Categoria 3, Ref. B-3;
IV - Grau "D" - Categoria 4, Ref. B-4;
V - Grau "E" - Categoria 5, Ref. B-5.
Art. 46 - Os servidores a que se refere o artigo 44, não-estáveis, terão a denominação de
suas funções alterada para Agente de Apoio e seus salários fixados na Referência B-1.
Art. 47 - A fixação dos salários dos servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei
no 9.160, de 1980, nas novas referências de vencimentos observarão prazo previsto para os
titulares de cargos de provimento efetivo.
Art. 48 - Aos servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei no 9.160, de 1980, que
optarem pela permanência na situação em que ora se encontram, continuarão recebendo
seus salários de acordo com as Escalas de Padrões de Vencimentos atualmente vigentes
para os Quadros de Profissionais a que pertencem, devidamente reajustados nos termos da
legislação específica, mantidas as atuais denominações, referências de suas funções e
respectivas jornadas de trabalho.
Art. 49 - Os servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei no 9.160, de 1980, para
as funções de Auxiliar de Montagem, Ref. QCE-1, Copiador de Chapas, Ref. QPA-4,
Impressor de Máquina Tipográfica, Ref. QPA-4, Impressor de Máquina Tipográfica Minerva,
Ref. QPA-4, Fotopaginador, Ref. QPA-4, Operador de Guilhotina, Ref. QPA-4, Tipógrafo
Paginador, Ref. QPA-4 e Titeriteiro, Ref. QCE-1, que realizarem opção pelas novas
referências de vencimentos instituídas por esta lei, ficam com as denominações de suas
funções alteradas para Agente de Apoio, observado, quanto à fixação dos salários, o
disposto nos artigos 45 e 46 desta lei.
Art. 50 - O disposto nos artigos 41, 42 e 43 aplica-se aos servidores admitidos ou
contratados nos termos da Lei no 9.160, de 1980, no que couber, quando da fixação dos
seus salários na forma desta lei.
SEÇÃO III
SERVIDORES ADMITIDOS ESTÁVEIS
Art. 51 - Aos servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei no 9.160, de 1980,
para funções correspondentes ao cargo de Agente de Apoio, estáveis por força do artigo 19
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, assistem, além dos direitos previstos na
legislação específica, os seguintes:
I - tempo de serviço público municipal computado como título nos concursos de ingresso
para provimento do cargo de Agente de Apoio;
II - licença sem vencimentos para tratar de interesse particular, nos termos da legislação
em vigor;
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III - readaptação, nos termos da legislação em vigor,que não acarretará diminuição nem
aumento de salários;
IV - classificação no mesmo nível e categoria em que se encontrava, quando titularizar
cargo efetivo de Agente de Apoio.
Parágrafo único - Na concessão do afastamento previsto no parágrafo 1 0 do artigo 45 da Lei
no 8.989, de 1979, para os servidores referidos neste artigo, observar-se-á o disposto no
artigo 25 desta lei.
SEÇÃO IV
SERVIDORES ADMITIDOS NÃO-ESTÁVEIS
Art. 52 - Aos servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei no 9.160, de 1980,
para funções correspondentes ao cargo de Agente de Apoio, não-estáveis, assistem, além
dos direitos previstos na legislação específica, a alteração ou restrição de função,
temporária ou permanente, para os que apresentarem comprometimento parcial e
temporário ou parcial e permanente de saúde física ou psíquica, atribuindo-se-lhes encargos
mais compatíveis com sua capacidade, sem diminuição ou aumento de salários.
Parágrafo único - Fica vedada a concessão dos afastamentos previstos no parágrafo 1 0 do
artigo 45 da Lei no 8.989, de 1979, aos servidores a que se refere este artigo, exceto para
as Autarquias Hospitalares e para ocupar cargo de provimento em comissão nas demais
Autarquias, no Tribunal de Contas e Câmara, todos do Município de São Paulo.
CAPÍTULO IV
SERVIDORES NÃO-OPTANTES PELOS ATUAIS PADRÕES DE VENCIMENTOS INSTITUÍDOS
PELOS QUADROS DE PROFISSIONAIS
SEÇÃO I
OPÇÃO PELAS NOVAS REFERÊNCIAS DE VENCIMENTOS
Art. 53 - Os atuais titulares de cargos, não-optantes pelos padrões de vencimentos
instituídos para os Quadros de Profissionais a que se refere o artigo 1 0 , que desejarem
optar pela nova carreira de Agente de Apoio, deverão realizar a opção prevista para os
respectivos Quadros e serem enquadrados nas categorias da Classe Única das respectivas
carreiras constantes da coluna "Situação Atual" do Anexo I desta lei.
§ 1 0 - A integração nos respectivos Quadros de Profissionais será definitiva e produzirá
efeitos a partir do primeiro dia do mês da publicação do respectivo ato.
§ 2 0 - Para os servidores de que trata este artigo, a opção prevista no "caput" do artigo 26
desta lei, fica condicionada à opção pelos padrões de vencimentos instituídos para os
respectivos Quadros de Profissionais.
Art. 54 - O disposto no artigo 53 aplica-se aos servidores admitidos ou contratados nos
termos da Lei no 9.160, de 1980, que não realizaram opção pelos padrões de vencimentos
instituídos para os respectivos Quadros de Profissionais.
CAPÍTULO V
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES SOBRE INATIVOS E PENSIONISTAS
Art. 55 - Os proventos, as pensões e legados serão fixados de acordo com as novas
situações determinadas por esta lei, levando-se em consideração as alterações sofridas pelo
cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou pensão, de acordo com o Anexo I e os
artigos 45, 46 e 49 desta lei, observadas as disposições relativas às opções pelas novas
referências de vencimentos ora instituídas para os servidores em atividade, inclusive o
enquadramento previsto no artigo 27, quando atendidas as condições ali previstas.
Parágrafo único - Para os que se aposentaram ou faleceram na condição de servidores
efetivos, em cargos que passam a integrar a nova carreira de Agente de Apoio, a data limite
para a contagem de tempo na carreira ou cargo, será a de sua aposentadoria ou
falecimento, prevalecendo aquela que primeiro ocorreu.
Art. 56 - A fixação dos proventos, pensões e legados nas novas referências de vencimentos
instituídas por esta lei observará os critérios e condições estabelecidos para os servidores
em atividade.

Art. 57 - Os proventos dos aposentados em cargos ou funções de Barbeiro, Dinamitador,
Tipógrafo, Oficial de Manutenção, Auxiliar de Apoio Administrativo, Oficial de Máquinas e
Equipamentos e Auxiliar de Serviços de Saúde serão fixados de acordo com a nova
denominação e referências estabelecidas por esta lei, para a carreira de Agente de Apoio,
observado o disposto no artigo 55.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se aos pensionistas.
Art. 58 - Os aposentados e pensionistas a que se referem os artigos 55 e 57 desta lei
poderão optar, a qualquer tempo, pela fixação de seus proventos ou pensões nas novas
referências ora instituídas, observadas as normas estabelecidas para os servidores em
atividade e o seguinte:
I - os proventos ou pensões fixados atualmente na Tabela da Jornada Básica de 30 (trinta)
horas de trabalho semanais - 3-30, cujos servidores na atividade estavam sujeitos à jornada
de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho semanais - 3-24, passam a ser fixados na Tabela
da jornada de 24 (vinte e quatro) horas de trabalho semanais - 3-24 instituída por esta lei;
II - os proventos ou pensões fixados atualmente na Tabela da Jornada Básica de 30 (trinta)
horas de trabalho semanais - 3-30, prevista para os respectivos Quadros de Profissionais,
passam a ser fixados na Tabela da jornada de 30 (trinta) horas de trabalho semanais - 3-30
instituída por esta lei;
III - os proventos ou pensões fixados atualmente na Tabela da Jornada Básica de 40
(quarenta) horas de trabalho semanais - 3-40, cujos servidores estavam sujeitos à jornada
de 30 (trinta) horas semanais de trabalho - 3-30, passam a ser fixados na Tabela da jornada
de 30 (trinta) horas de trabalho semanais - 3-30 instituída por esta lei;
IV - os proventos ou pensões fixados atualmente na Tabela da Jornada Básica de 40
(quarenta) horas de trabalho semanais - 3-40, prevista para os respectivos Quadros de
Profissionais, passam a ser fixados na Tabela da jornada de 40 (quarenta) horas de trabalho
semanais - 3-40 instituída por esta lei.
Art. 59 - Os aposentados e pensionistas, não-optantes pelos padrões de vencimentos
instituídos para os Quadros de Profissionais a que se refere o artigo 1 0 , que desejarem
optar pela nova carreira de Agente de Apoio, deverão, previamente, realizar a opção
prevista para os respectivos Quadros e serem enquadrados nas categorias da Classe Única
das respectivas carreiras constantes da coluna "Situação Atual" do Anexo I desta lei.
§ 1 0 - A integração nos respectivos Quadros de Profissionais será definitiva e produzirá
efeitos a partir do primeiro dia do mês da publicação do respectivo ato.
§ 2 0 - Para os aposentados e pensionistas de que trata este artigo, a opção prevista no
"caput" do artigo 26 desta lei, fica condicionada à prévia opção pelos padrões de
vencimentos instituídos para os respectivos Quadros de Profissionais.
§ 3 0 - Os aposentados e pensionistas referidos neste artigo terão seus proventos ou
pensões fixados nas referências de vencimentos estabelecidas para a carreira de Agente de
Apoio, observado o disposto nos artigos 55, 56 e 57 desta lei.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS DA NOVA CARREIRA DE AGENTE DE APOIO
Art. 60 - Os atos necessários à implementação das opções previstas nesta lei serão
realizados por Comissão Intersecretarial Especial, sob a coordenação da Secretaria
Municipal de Gestão Pública, com competência para autorizar e promover as medidas para
tanto indispensáveis, inclusive editando os atos que deverão disciplinar as situações delas
decorrentes.
Parágrafo único - A composição da Comissão será definida em ato do Secretário Municipal
de Gestão Pública.
Art. 61 - A Administração poderá aproveitar o servidor de que trata o Título I desta lei em
qualquer das atividades previstas para o cargo de Agente de Apoio, desde que devidamente
capacitado para o exercício das atribuições, mediante comprovação da habilitação
específica, a ser definido em decreto, no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 62 - Caberá à Administração promover as medidas relativas à capacitação do Agente de
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Apoio em outras atribuições específicas do cargo, quando aquelas desenvolvidas pelo

servidor venham a se tornar desnecessárias.
Art. 63 - Excepcionalmente, a primeira progressão funcional ocorrerá no mês de junho
subseqüente ao prazo de 24 (vinte e quatro) meses da publicação desta lei.
Art. 64 - A partir da data da publicação desta lei, aplicam-se as normas relativas à
progressão funcional e à promoção previstas nos artigos 9° a 19, em substituição às
vigentes normas de promoção por antigüidade e por merecimento.
§ 1° - O disposto neste artigo não se aplica em relação ao ano-base de 2002, exercício de
2003.
§ 2° - Na hipótese do servidor implementar as condições para a promoção por antigüidade
ou por merecimento, terá o seu enquadramento na nova carreira revisto, observadas as
regras estabelecidas nos parágrafos 2° e 30 do artigo 36 desta lei.
Art. 65 - Os cargos de provimento em comissão, privativos das atuais carreiras constantes
da coluna "Situação Atual" do Anexo I desta lei, passam a ser privativos dos integrantes da
carreira de Agente de Apoio, ressalvada a situação dos atuais titulares.
Parágrafo único - Os titulares de cargos a que se refere o "caput", que não optarem pelas
novas referências de vencimentos instituídas por esta lei, poderão titularizar os cargos de
provimento em comissão privativos da nova carreira.
Art. 66 - Os atuais ocupantes de cargos de Atendente de Enfermagem, integrados como
Agente de Apoio, que vierem a obter a qualificação exigida para provimento do cargo de
Auxiliar de Enfermagem terão seus cargos transformados nos termos do artigo 65 da Lei n 0
11.511, de 1994, e legislação subseqüente.
§ 1° - Ocorrendo a transformação referida neste artigo, será o servidor enquadrado na
referência inicial da carreira de Auxiliar de Enfermagem, do Quadro dos Profissionais da
Saúde, assegurada a diferença de vencimentos, se houver, como vantagem de ordem
pessoal, devidamente atualizada de acordo com os reajustes concedidos aos servidores
municipais nos termos da legislação específica, até que ocorra o enquadramento no novo
plano de carreiras previsto para o nível médio.
§ 2° - O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos servidores admitidos ou
contratados nos termos da Lei n 0 9.160, de 1980, para funções correspondentes ao cargo
de Atendente de Enfermagem.
§ 3° - Fica vedada a realização de concurso público para o cargo de Agente de Apoio nas
atribuições específicas de enfermagem.
Art. 67 - Se em decorrência da integração dos servidores na carreira de Agente de Apoio,
vier a ser ultrapassado o limite de cargos previstos para o Nível II, observar-se-á o
seguinte:
I - os cargos do Nível I serão provisoriamente titularizados Agentes de Apoio e
automaticamente transformados em cargos do Nível II;
II - na medida em que ocorrerem vacâncias de cargos do Nível II, estes serão
automaticamente transformados em cargos do Nível I, até ser alcançado o limite de cargos
previstos para esse nível.
Art. 68 - Do total de cargos que compõem a carreira de Agente de Apoio, Níveis I e II,
constante do Anexo I, coluna "Situação Nova", integrante desta lei, será excluída a
quantidade de cargos de Atendente de Enfermagem e de Encadernador que se extinguiram
até a data da publicação desta lei.
Art. 69 - Fica vedada a criação de cargos de provimento efetivo, de nível básico, em
desconformidade com o estabelecido neste Título.
Parágrafo único - O disposto no "caput" não se aplica aos cargos de provimento efetivo do
Quadro de Apoio à Educação, do Quadro dos Profissionais de Educação.
Art. 70 - As funções exercidas por servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei n 0
9.160, de 1980, previstas nesta lei, permanecem destinadas à extinção na vacância.
Art. 71 - Os servidores contratados em caráter de emergência nos termos da Lei n 0 10.793,

de 21 de dezembro de 1989, e legislação subseqüente, para as funções correspondentes
aos cargos constantes da coluna "Situação Atual" do Anexo I desta lei, ficam enquadrados
como Agente de Apoio e terão seus salários fixados na Referência B-1.
Art. 72 - Fica o Executivo autorizado a aproveitar, para provimento do cargo de Agente de
Apoio, os candidatos excedentes, aprovados nos concursos públicos para provimento dos
cargos constantes da coluna "Situação Atual" do Anexo I desta lei, realizados anteriormente
à sua publicação, cujo prazo de validade esteja em vigência.
Parágrafo único - O aproveitamento a que se refere este artigo dar-se-á, obrigatoriamente,
no cargo de Agente de Apoio, respeitadas as atribuições estabelecidas no Anexo IV desta
lei.
Art. 73 - As disposições referentes à carreira de Agente de Apoio aplicam-se, no que couber,
aos servidores efetivos, admitidos, contratados, aposentados e pensionistas do Instituto de
Previdência Municipal de São Paulo - IPREM, do Serviço Funerário do Município de São Paulo
e do Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM.
Art. 74 - As gratificações instituídas por legislação específica, devidas aos Agentes de Apoio,
ficam mantidas nas mesmas bases, incidências e percentuais que vêm sendo calculadas.
Art. 75 - Os encargos financeiros decorrentes da extensão dos benefícios previstos para a
implantação da carreira de Agente de Apoio às pensões concedidas pelo Instituto de
Previdência Municipal de São Paulo - IPREM, a partir da data da respectiva fixação, serão
suportados pela Prefeitura do Município de São Paulo que, diante da comprovação das
despesas, realizará repasses mensais à Autarquia.
Art. 76 - Fica cessado, para os servidores que optarem pela carreira de Agente de Apoio, a
partir do mês da publicação dos respectivos atos de integração, o abono concedido nos
termos da Lei no 13.253, de 27 de dezembro de 2001.
Art. 77 - Os efeitos pecuniários decorrentes da aplicação dos dispositivos referentes à
carreira de Agente de Apoio, ora instituída, serão gerados nas condições previstas nos
artigos 36, 53 e 59.
TÍTULO II
DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DE NÍVEL MÉDIO
QUE ESPECIFICA
Art. 78 - Este Título dispõe sobre a valorização dos servidores de nível médio, excluídos os
integrantes do Quadro dos Profissionais da Saúde, do Quadro dos Profissionais da Educação,
do Quadro dos Profissionais da Guarda Civil Metropolitana, da carreira de Auxiliar de
Desenvolvimento Infantil e os servidores de nível médio lotados na Secretaria Municipal da
Saúde, nas Coordenadorias de Saúde das Subprefeituras, no Departamento de Inspeção
Municipal de Alimentos - DIMA, da Secretaria Municipal de Abastecimento, e no
Departamento de Saúde do Trabalhador - DESAT, da Secretaria Municipal de Gestão
Pública.
CAPÍTULO I
DA CONCESSÃO DE ABONO EM CARÁTER ANTECIPATÓRIO
Art. 79 - Aos servidores públicos municipais de nível médio, excluídos os integrantes do
Quadro dos Profissionais da Saúde, do Quadro dos Profissionais da Educação, do Quadro dos
Profissionais da Guarda Civil Metropolitana, da carreira de Auxiliar de Desenvolvimento
Infantil e os servidores de nível médio lotados na Secretaria Municipal da Saúde, nas
Coordenadorias de Saúde das Subprefeituras, no Departamento de Inspeção Municipal de
Alimentos - DIMA, da Secretaria Municipal de Abastecimento, e no Departamento de Saúde
do Trabalhador - DESAT, da Secretaria Municipal de Gestão Pública, fica concedido,
mensalmente, em caráter antecipatório, abono no valor total correspondente a 4% (quatro
por cento) sobre as respectivas remunerações, incluindo-se nestas o padrão de vencimento,
os adicionais por tempo de serviço e o abono do piso mínimo, quando existente, na seguinte
conformidade:
I - 2% (dois por cento), a partir de junho de 2003;
II - mais 2% (dois por cento), a partir de agosto de 2003, totalizando 4% (quatro por
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cento).
§ 1° - A antecipação do abono de que trata o "caput" deste artigo será levada em
consideração por ocasião da implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do
Nível Médio.
§ 2° - O abono de que trata este artigo será devido até que os servidores sejam integrados
no novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Nível Médio.
§ 3° - O disposto no "caput" não se aplica aos servidores de nível médio lotados na
Secretaria Municipal da Saúde.
§ 4° - O disposto no "caput" aplica-se aos servidores estatutários do Hospital do Servidor
Público Municipal - HSPM, do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM e do
Serviço Funerário do Município de São Paulo.
Art. 80 - Sobre o abono previsto artigo 79 desta lei não incidirão quaisquer vantagens de
ordem pecuniária, inclusive o 13 0 salário, nem os descontos relativos às contribuições
devidas ao Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM e ao Hospital do
Servidor Público Municipal - HSPM.
Art. 81 - O disposto neste Título não se aplica aos servidores ocupantes, exclusivamente, de
cargos de provimento em comissão.
Art. 82 - Aos servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei n 0 9.160, de 3 de
dezembro de 1980, e aos contratados sob o regime da Lei n 0 10.793, de 21 de dezembro
de 1989, de nível médio, aplica-se, no que couber, as disposições deste Título, observadas
as normas constantes dos artigos 78 e 79 desta lei.
Parágrafo único - Aplica-se o disposto no artigo 79 desta lei aos servidores referidos no
"caput" deste artigo que percebam seus salários pelas referências DA-1 a DA-8 e DAI-1 a
DAI-8.
Art. 83 - As disposições deste Título aplicam-se aos aposentados de nível médio e
pensionistas de servidores de nível médio da Administração Direta, do Instituto de
Previdência Municipal de São Paulo - IPREM, do Serviço Funerário do Município de São
Paulo, bem como aos servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Município
de São Paulo, observadas as normas constantes dos artigos 78 e 79 desta lei.
TÍTULO III
DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES TITULARES DE
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DE NÍVEL SUPERIOR QUE ESPECIFICA
Art. 84 - Este Título dispõe sobre a valorização de servidores titulares de cargos de
provimento efetivo, de nível superior, cuja remuneração bruta não ultrapasse R$ 4.000,00
(quatro mil reais), excluídos os profissionais integrantes do Quadro dos Profissionais da
Saúde, dos demais quadros lotados na Secretaria Municipal da Saúde, do Quadro dos
Profissionais da Educação, do Quadro de Profissionais da Guarda Civil Metropolitana, os
Agentes Vistores e Agentes de Apoio Fiscal, bem como os servidores referidos no artigo 103
desta lei.
CAPÍTULO I
DA CONCESSÃO DE BÔNUS PECUNIÁRIO
Art. 85 - Aos servidores titulares de cargos de provimento efetivo, de nível superior, cuja
remuneração bruta não ultrapasse R$ 4.000,00 (quatro mil reais), excluídos os integrantes
do Quadro dos Profissionais da Saúde, do Quadro dos Profissionais da Educação, dos demais
quadros lotados na Secretaria Municipal da Saúde, do Quadro de Profissionais da Guarda
Civil Metropolitana, os Agentes Vistores e Agentes de Apoio Fiscal, bem como os servidores
referidos no artigo 103 desta lei, fica concedido bônus pecuniário de valor correspondente a
R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser pago, uma única vez, no mês de julho de 2003.
Parágrafo único - O bônus de que trata o "caput" deste artigo não se incorporará, para
quaisquer efeitos, à remuneração dos servidores.
Art. 86 - Sobre o bônus de que trata o artigo 85 desta lei não incidirão quaisquer vantagens
de ordem pecuniária, inclusive o 13 0 salário, nem os descontos relativos às contribuições
devidas ao Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM e ao Hospital do

Servidor Público Municipal - HSPM.
Art. 87 - O disposto neste Título não se aplica aos servidores ocupantes, exclusivamente, de
cargos de provimento em comissão.
Art. 88 - As disposições deste Título aplicam-se, no que couber, aos servidores admitidos ou
contratados nos termos da Lei no 9.160, de 3 de dezembro de 1980, e aos contratados sob
o regime da Lei no 10.793, de 21 de dezembro de 1989, ocupantes de funções de nível
superior, observadas as normas constantes dos artigos 84 e 85 desta lei.
Parágrafo único - Aos servidores de que trata o "caput" deste artigo, que percebam seus
salários pelas referências DA-9 em diante e DAS-9 em diante, aplica-se o disposto nos
artigos 84 e 85 desta lei.
Art. 89 - As disposições deste Título aplicam-se aos aposentados que, na atividade,
ocupavam cargos de provimento efetivo ou funções de nível superior, e aos pensionistas de
servidores que faleceram nessa condição, da Administração Direta, do Instituto de
Previdência Municipal de São Paulo - IPREM, do Serviço Funerário do Município de São
Paulo, bem como aos servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Município
de São Paulo, observadas as normas constantes dos artigos 84 e 85 desta lei.
TÍTULO IV
DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
CAPÍTULO I
DAS ESCALAS DE PADRÕES DE VENCIMENTOS DO QUADRO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL
Art. 90 - As Escalas de Padrões de Vencimentos do Quadro do Magistério Municipal, do
Quadro dos Profissionais da Educação - QPE, compreendendo as referências, os graus e os
valores constantes do Anexo II, a que se refere o artigo 6° da Lei n° 11.434, de 12 de
novembro de 1993, devidamente reajustadas nos termos da legislação vigente, ficam
readequadas em 6% (seis por cento), na seguinte conformidade:
I - 3% (três por cento), a partir de 1 0 de junho de 2003, conforme Anexo V, integrante
desta lei;
II - mais 3% (três por cento), a partir de 1 0 de agosto de 2003, totalizando 6% (seis por
cento), conforme Anexo XI, integrante desta lei.
Art. 91 - As Escalas de Padrões de Vencimentos do Quadro do Magistério Público Municipal,
compreendendo as referências, os graus e os valores constantes do Anexo II, a que se
refere o artigo 23 da Lei n° 11.229, de 26 de junho de 1992, devidamente reajustadas nos
termos da legislação vigente, ficam readequadas em 6% (seis por cento), na seguinte
conformidade:
I - 3% (três por cento), a partir de 1 0 de junho de 2003, conforme Anexo VI, integrante
desta lei;
II - mais 3% (três por cento), a partir de 1 0 de agosto de 2003, totalizando 6% (seis por
cento), conforme Anexo XI, integrante desta lei.
Art. 92 - Fica readequada, a partir de 1 0 de junho de 2003, a Escala de Padrões de
Vencimentos dos cargos do Quadro de Apoio à Educação, do Quadro dos Profissionais da
Educação - QPE, compreendendo as referências, os graus e valores constantes do Anexo
VII, integrante desta lei.
§ 1 0 - Na composição da Escala de Padrões de Vencimentos, observar-se-á, sempre, no
mínimo, o percentual de 6,5% (seis inteiros e cinco décimos por cento) existente entre o
valor de cada referência e o da que lhe for imediatamente subseqüente e entre o valor de
cada grau e o do que lhe for imediatamente subseqüente.
§ 2 0 - A Escala de Padrões de Vencimentos referida no "caput" será novamente readequada,
a partir de 1 0 de julho de 2003, em 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento), na
conformidade dos valores constantes do Anexo VIII desta lei.
§ 3 0 - Os servidores cujos padrões de vencimentos, em razão de decisões judiciais,
ultrapassem as Escalas de Padrões de Vencimentos estabelecidas pelos parágrafos 1 0 e 20
deste artigo, serão incluídos nessas novas escalas, no prazo de 10 (dez) dias, observado o

disposto nos parágrafos 3 0 e 4 0 do artigo 26 desta lei.
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§ 40 - Os efeitos do disposto no parágrafo 3 0 de artigo retroagirão à data de publicação da
presente lei.
Art. 93 - As vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores dos Quadros dos
Profissionais da Educação - QPE, que incidirem sobre as Escalas de Padrões de Vencimentos
dos referidos Quadros, estabelecidas de acordo com as Leis n° 11.229, de 26 de junho de
1992, e n° 11.434, de 12 de novembro de 1993, devidamente reajustadas nos termos da
legislação vigente, passam a ser calculadas, nos mesmos percentuais e bases, sobre as
escalas ora readequadas.
Art. 94 - A Escala de Padrões de Vencimentos do Quadro dos Profissionais da Promoção
Social - QPP, compreendendo as referências, os graus e os valores constantes do Anexo II,
Tabela "A" - Grupo 2 - Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, a que se refere o artigo 6° da
Lei n° 11.633, de 30 de agosto de 1994, devidamente reajustada nos termos da legislação
vigente, fica readequada em 6% (seis por cento), na seguinte conformidade:
I - 3% (três por cento), a partir de 1 0 de junho de 2003, conforme Anexo IX, integrante
desta lei;
II - mais 3% (três por cento), a partir de 1 0 de agosto de 2003, totalizando 6% (seis por
cento), conforme Anexo XI, integrante desta lei.
Parágrafo único - As vantagens pecuniárias percebidas pelos servidores titulares de cargos
ou ocupantes de funções de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, que incidirem sobre a
Escala de Padrões de Vencimentos de que trata este artigo, passam a ser calculadas, nos
mesmos percentuais e bases, de acordo com os novos valores constantes da escala ora
readequada.
Art. 95 - A Escala de Padrões de Vencimentos instituída para os cargos de Professor de
Desenvolvimento Infantil, nos termos do Anexo I da Lei no 13.574, de 12 de maio de 2003,
devidamente reajustada nos termos da legislação vigente, fica readequada em 6% (seis por
cento), na seguinte conformidade:
I - 3% (três por cento), a partir de 1 0 de junho de 2003, conforme Anexo X, integrante
desta lei;
II - mais 3% (três por cento), a partir de 1 0 de agosto de2003, totalizando 6% (seis por
cento), conforme Anexo XI, integrante desta lei.
Art. 96 - Aos servidores do Quadro Geral de Pessoal cujos cargos ou funções integram o
Quadro de Apoio à Educação, não-optantes pelo Quadro de Profissionais da Educação, fica
excepcionalmente aberto por 90 (noventa) dias, contados da publicação desta lei, o prazo
de opção de que trata o artigo 19 e seus parágrafos, da Lei n° 11.434, de 12 de novembro
de 1993.
§ 10 - Os servidores referidos no "caput" serão integrados na carreira de Agente Escolar nos
termos previstos nos parágrafos 1 0 , 2°, 3°, 4° e 5° do artigo 19, da Lei n° 11.434, de 12 de
novembro de 1993.
§ 2° - Aos servidores optantes referidos neste artigo aplica-se o disposto nos artigos 92,
100, 101 e 102 desta lei, no que couber.
CAPÍTULO II
DA GRATIFICAÇÃO POR DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
Art. 97 - A Gratificação por Desenvolvimento Educacional, instituída pelas Leis n° 13.273,
de 4 de janeiro de 2002, e n° 13.274, de 4 de janeiro de 2002, com as alterações
introduzidas pelas Leis n° 13.489, de 6 de janeiro de 2003, e n° 13.565, de 28 de abril de
2003, passa a ser concedida aos servidores lotados e em efetivo exercício, na seguinte
conformidade:
I - nos órgãos centrais da Secretaria Municipal de Educação, com valor correspondente à
média dos valores pagos às Coordenadorias de Educação das Subprefeituras;
II - nas Coordenadorias de Educação das Subprefeituras, com valor correspondente à média
dos valores pagos às unidades escolares a elas pertencentes;
III - nas unidades educacionais pertencentes às Coordenadorias de Educação das
Subprefeituras, com os valores estabelecidos nas leis referidas no "caput" deste artigo.

§ 1 0 - A gratificação referida no "caput" será concedida em (02) duas parcelas, a primeira
no mês de julho, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor percebido no ano
anterior, e a segunda na forma a ser disciplinada em decreto.
§ 2o - O disposto neste artigo aplica-se aos servidores eleitos dirigentes de entidades
sindicais ou classistas, afastados nos termos das Leis n° 11.229, de 26 de junho de 1992, e
n° 13.121, de 27 de abril de 2001, lotados nos órgãos centrais da Secretaria Municipal de
Educação e nas Coordenadorias de Educação das Subprefeituras.
§ 3 0 - Perderá o direito à percepção da Gratificação por De-senvolvimento Educacional,
prevista nas leis referidas no "caput" deste artigo, os servidores que, no período anterior à
sua concessão, vierem a ser apenados na forma do artigo 186 da Lei no 8.989, de 29 de
outubro de 1979.
§ 40 - As disposições deste artigo aplicam-se a partir do exercício de 2003, ficando
convalidado, em todos os seus termos, o Decreto no 43.480, de 16 de julho de 2003.
CAPITULO III
DA VERBA DE LOCOMOÇÃO
Art. 98 - Aos titulares de cargos de provimento efetivo de Pedagogo e de Diretor de
Equipamento Social, lotados nos Centros de Educação Infantil, da Secretaria Municipal de
Educação, e de Coordenador Pedagógico, de Diretor de Escola e de Supervisor Escolar,
ficaconcedida Verba de Locomoção, no valor correspondente a 10% (dez por cento) da
referência inicial do respectivo cargo.
Parágrafo único - A Verba de Locomoção, ora instituída, será devida apenas enquanto o
servidor se encontrar no efetivo exercício das atribuições próprias do cargo, com efeitos
pecuniários a partir de 1 0 de agosto de 2003.
Art. 99 - A Verba de Locomoção não tem natureza salarial ou remuneratória, não se
incorpora à remuneração, não deve ser computada para efeito de cálculo do 13° salário e
não constitui base de cálculo de contribuição previdenciária ou de assistência à saúde.
CAPITULO IV
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL DO QUADRO DE APOIO À EDUCAÇÃO
Art. 100 - Aos titulares de cargos de provimento efetivo do Quadro de Apoio à Educação, do
Quadro dos Profissionais de Educação, que tenham preenchido as condições até 31 de maio
de 2003, fica assegurado, o enquadramento por evolução funcional, nas categorias de
referência de vencimentos superior, observado o mínimo progressivo estabelecido para cada
categoria, nos termos da Tabela "B", do Anexo IV, integrante da Lei n° 11.434, de 1993.
§ 1° - Para os fins previstos no "caput", será considerado o tempo de exercício no cargo ou
carreira de Servente Escolar, Contínuo Porteiro e Servente, na forma do parágrafo 4° do
artigo 19 da Lei n° 11.434, de 1993, apurado até 31 de maio de 2003.
§ 2° - Na contagem do tempo, observar-se-ão as normas estatutárias vigentes.
§ 3 0 - O enquadramento de que trata o "caput" deste artigo será processado no prazo de 60
(sessenta) dias, contados da data da publicação desta lei.
Art. 101 - O enquadramento previsto neste artigo surtirá efeitos pecuniários a partir do
primeiro dia do mês da publicação do respectivo ato.
Art. 102 - No prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta lei, serão revistos
os critérios da evolução funcional por enquadramento de que trata a Lei no 11.434, de
1993, para os profissionais do Quadro de Apoio à Educação, garantindo-se, para efeito de
sua apuração, os critérios de maturidade profissional (tempo de serviço), capacitação
(títulos) e avaliação de desempenho individual e institucional.
CAPITULO V
DO ABONO AOS SERVIDORES QUE ESPECIFICA
Art. 103 - Aos titulares de cargos de provimento efetivo de Diretor de Equipamento Social e
de Pedagogo, lotados e em exercício nos Centros de Educação Infantil da Secretaria
Municipal de Educação e nas Coordenadorias de Educação das Subprefeituras, será devido
abono sobre o respectivo padrão de vencimentos, na seguinte conformidade:
1 - 3% (três por cento), a partir de 10 de junho de 2003;
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II mais 3% (três por cento), a partir de 1 0 de agosto de 2003, totalizando 6% (seis por
cento).
-

Parágrafo único - O abono de que trata o "caput" não se incorporará, para quaisquer
efeitos, à remuneração do servidor e será devido até a transformação do respectivo cargo,
prevista na Lei n° 13.574, de 12 de maio de 2003.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA APOSENTADOS, PENSIONISTAS ADMITIDOS E
CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO
Art. 104 - As disposições contidas neste Título aplicam-se, no que couber:
I - aos servidores admitidos e contratados nos termos das Leis no 9.160, de 1980, e no
10.793, de 1989;
II - aos aposentados e pensionistas;
III - aos comissionados da educação admitidos nos termos da Lei no 8.694, de 31 de março
de 1978, e alterações posteriores.
TÍTULO V
DA VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
CAPÍTULO I
DAS ESCALAS DE PADRÕES DE VENCIMENTOS DO QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA
SAÚDE
Art. 105 - As Escalas de Padrões de Vencimentos do Quadro dos Profissionais da Saúde QPS, a que se refere a Lei no 11.410, de 13 de setembro de 1993,ficam readequadas em
5% (cinco por cento), na seguinte conformidade:
I - 3% (três por cento), a partir de 1 0 de junho de 2003, conforme o Anexo XII, integrante
desta lei;
II - mais 2°/o (dois por cento), a partir de 1 0 de agosto de 2003, totalizando 5% (cinco por
cento), conforme o Anexo XIII, integrante desta lei.
Art. 106 - As disposições constantes deste Capítulo aplicam-se, no que couber:
I - aos servidores do Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM, do Instituto de
Previdência Municipal de São Paulo - IPREM, do Serviço Funerário do Município de São
Paulo, do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e da Câmara Municipal;
II - aos servidores do Quadro Geral de Pessoal, cujos cargos ou funções integram o Quadro
dos Profissionais da Saúde - QPS, não-optantes pelos padrões de vencimentos instituídos
pela Lei no 11.410, de 1993;
III - aos aposentados e pensionistas.
Art. 107 - As disposições constantes deste Capítulo não se aplicam aos empregados públicos
das Autarquias Hospitalares Municipais Regionais e do Hospital do Servidor Público Municipal
- HSPM.
CAPÍTULO II
DA GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO EM POSTO DE TRABALHO DE DIFÍCIL PROVIMENTO
Art. 108 - Fica criada a Gratificação por Exercício em Posto de Trabalho de Difícil
Provimento, a ser concedida aos titulares de cargos e ocupantes de funções de Médico do
Quadro de Profissionais da Saúde - QPS, calculada com base em percentual variável de 10%
(dez por cento) a 50% (cinqüenta por cento) sobre o padrão inicial da carreira de Médico na
Tabela da jornada de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 3-40.
§ 1 0 - Serão considerados Postos de Trabalho de Difícil Provimento aqueles para os quais
houver acentuado índice de vacância ou de rotatividade.
§ 2° - A gratificação referida no "caput" deste artigo aplica-se aos médicos que estiverem
lotados e em exercício em postos de trabalho que forem caracterizados como de difícil
provimento, das unidades e serviços de saúde constantes da área de abrangência das
Coordenadorias de Saúde das Subprefeituras do Município de São Paulo, bem como das
Autarquias Hospitalares Municipais Regionais.
Art. 109 - Será publicado, anualmente, decreto com os índices de vacância e de rotatividade
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de médicos diretamente vinculados às atividades de assistência à saúde, de modo a
identificar os respectivos graus de dificuldade de provimento e os correspondentes
percentuais de Gratificação por Exercício em Postos de Trabalho de Difícil Provimento.
Parágrafo único - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde calcular os índices de que trata o
"caput" deste artigo.
Art. 110 - A Gratificação por Exercício em Posto de Trabalho de Difícil Provimento não se
incorporará ou se tornará permanente aos vencimentos, salários, proventos ou pensões dos
servidores, nem servirá de base para cálculo de qualquer indenização ou vantagem
pecuniária, inclusive adicionais por tempo de serviço e sexta-parte.
§ 1 0 - O pagamento da gratificação referida no "caput" deste artigo cessará nas hipóteses
de afastamento do servidor para outros órgãos públicos, inclusive quando sem prejuízo dos
vencimentos, salvo para as Autarquias Municipais vinculadas à Secretaria Municipal da
Saúde.
§ 2o - Para fins de percepção da gratificação referida no "caput" deste artigo, serão
considerados como de efetivo exercício as faltas abonadas, os períodos de férias, a licença
médica, a licença à gestante, a licença-paternidade, a licença-gala e a licença-nojo, bem
como os afastamentos para participação em eventos de desenvolvimento profissional, desde
que regularmente autorizados pela Administração e não ultrapassem 05 (cinco) dias úteis.
§ 3 0 - No caso de faltas justificadas ou injustificadas, o pagamento da gratificação referida
no "caput" deste artigo será proporcional aos dias trabalhados.
Art. 111 - O disposto neste Capítulo aplica-se, no que couber, à Administração Direta, às
Autarquias Hospitalares Municipais Regionais e ao Hospital do Servidor Público Municipal HSPM.
Art. 112 - As disposições constantes deste Capítulo serão regulamentadas pelo Poder
Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta lei.
CAPÍTULO III
ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE MUNICIPALIZAÇÃO
Art. 113 - O artigo 2o da Lei no 13.510, de 10 de janeiro de 2003, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 2o - O pagamento da gratificação não será devido nos períodos em que o servidor
estiver afastado em decorrência de licença para tratar de assuntos particulares,
acompanhar pessoa da família, prestar serviços em outros órgãos públicos ou participar de
eventos científicos ou culturais cuja duração exceda 05 (cinco) dias.
§ 1 0 - Não haverá desconto de pagamento da gratificação de que trata este artigo na
hipótese de faltas abonadas.
§ 2 0 - No caso de faltas justificadas ou injustificadas, o pagamento da gratificação será
proporcional aos dias trabalhados." (NR)
CAPÍTULO IV
ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DO REGIME DE
PLANTÃO E DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PEIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS
EM SAÚDE AOS SERVIDORES DO QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
Art. 114- Os parágrafos 1 0 e 2 0 do artigo 2 0 da Lei no 11.716, de 3 de janeiro de 1995,
passam a vigorar com a seguinte redação, acrescendo-se ao artigo o parágrafo 3 0 :
"Art. 2 12 § 1 0 - O pagamento das gratificações especiais de que trata o artigo 1 0 desta lei cessará
nas hipóteses de afastamento do servidor para outros órgãos públicos, inclusive quando
sem prejuízo de vencimentos, salvo para as autarquias municipais vinculadas à Secretaria
Municipal da Saúde.
§ 2o - Para fins de percepção da gratificação, serão considerados de efetivo exercício as
faltas abonadas, os períodos de férias, a licença médica, a licença à gestante, a licençapaternidade, a licença-gala e a licença-nojo, bem como os afastamentos para participação
em eventos de desenvolvimento profissional, desde que regularmente autorizadospela
Administração e não ultrapassem 05 (cinco) dias úteis.
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§ 3 0 - No caso de faltas justificadas ou injustificadas, o pagamento da gratificação será
proporcional aos dias trabalhados." (NR)
Parágrafo único - Os parágrafos 2° e 3° do artigo 1° da Lei no 13.511, de 10 de janeiro de
2003, passam a vigorar com a seguinte redação, acrescendo-se ao artigo o parágrafo 4 0 :
"Art. 1° § 20 - O pagamento das gratificações especiais de que trata o artigo 1° desta lei cessará
nas hipóteses de afastamento do servidor para outros órgãos públicos, inclusive quando
sem prejuízo de vencimentos, salvo para as autarquias municipais vinculadas à Secretaria
Municipal da Saúde.
§ 3 0 - Para fins de percepção da gratificação, serão considerados de efetivo exercício as
faltas abonadas, os períodos de férias, a licença médica, a licença à gestante, a licençapaternidade, a licença-gala e a licença-nojo, bem como os afastamentos para
participaçãoem eventos de desenvolvimento profissional, desde que regularmente
autorizados pela Administração e não ultrapassem 05 (cinco) dias úteis.
§ 4 0 - No caso de faltas justificadas ou injustificadas, o pagamento da gratificação será
proporcional aos dias trabalhados." (NR)
CAPÍTULO V
GRATIFICAÇÃO ESPECIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADES ASSISTENCIAIS
DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES QUE ESPECIFICA
Art. 115 - Fica estendida a Gratificação Especial pela Prestação de Serviços em Unidades
Assistenciais de Saúde, instituída pela Lei n 0 11.716, de 3 de janeiro de 1995, modificada
pela Lei n° 13.493, de 7 de janeiro de 2003, que deverá ser paga, a partir de 1° de junho
de 2003, aos servidores municipais ocupantes de cargos ou que exerçam funções de nível
médio e de nível superior, lotados e em exercício na Secretaria Municipal da Saúde, desde
que não integrantes do Quadro dos Profissionais da Saúde - QPS.
§ 1 0 - Fica vedado o pagamento da gratificação de que trata o "caput" deste artigo aos
empregados públicos das Autarquias Hospitalares Municipais Regionais.
§ 20 - O valor da gratificação de que trata o "caput" deste artigo corresponderá a 40%
(quarenta por cento) do padrão inicial da Tabela da jornada de 40 (quarenta) horas
semanais - 3-40, da carreira a que pertencer o servidor.
Art. 116 - O pagamento da gratificação de que trata o artigo 115 desta lei cessará nas
hipóteses de afastamento do servidor para outros órgãos públicos, inclusive quando sem
prejuízo de vencimentos, salvo para as autarquias municipais vinculadas à Secretaria
Municipal da Saúde.
Art. 117 - Para fins de percepção da gratificação de que trata o artigo 115 desta lei serão
considerados de efetivo exercício as faltas abonadas, os períodos de férias, a licença
médica, a licença à gestante, a licença-paternidade, a licença-gala e a licença-nojo, bem
como os afastamentos para participação em eventos de desenvolvimento profissional, desde
que regularmente autorizados pela Administração e não ultrapassem 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo único - Nos casos de faltas justificadas ou injustificadas, a gratificação será paga
proporcionalmente aos dias trabalhados.
Art. 118 - A Gratificação Especial pela Prestação de Serviços em Unidades Assistenciais de
Saúde será paga até a implementação do novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários da
Prefeitura do Município de São Paulo das respectivas carreiras.
Art. 119 - As disposições constantes deste Capítulo aplicam-se, no que couber, aos
servidores municipais lotados nas unidades de saúde municipalizadas, aos servidores
municipais afastados para as Autarquias Hospitalares Municipais Regionais vinculadas à
Secretaria Municipal da Saúde, inclusive para o Hospital do Servidor Público Municipal HSPM, para o Sistema de Atendimento Pré-Hospitalar da Divisão Técnica de Fiscalização,
Comunicação e Informação da Central de Comunicação - CECOM/SMS, aos servidores
lotados na Secretaria Municipal da Saúde que sejam transferidos para as Subprefeituras e
aos novos servidores que venham a ser lotados nas Coordenadorias de Saúde das
Subprefeituras.

Art. 120 - As disposições constantes deste Capítulo aplicam-se, no que couber, aos
servidores municipais lotados no Departamento de Inspeção Municipal de Alimentos - DIMA,
da Secretaria Municipal de Abastecimento, e no Departamento de Saúde do Trabalhador
Municipal - DESAT, da Secretaria Municipal de Gestão Pública, aos servidores do Quadro dos
Profissionais da Saúde - QPS lotados no Departamento de Alimentação e Suprimentos DAS, da Secretaria Municipal de Abastecimento, na Divisão Técnica de Medicina Veterinária
e Manejo da Fauna Silvestre, do Departamento de Parques e Áreas Verdes, da Secretaria
Municipal do Verde e do Meio Ambiente, e na Divisão Técnica de Saúde, da Secretaria
Municipal de Segurança Urbana, bem como aos ocupantes de cargos ou funções de
Atendente de Enfermagem e de Auxiliar de Enfermagem lotados nos Centros de Educação
Infantil, da Secretaria Municipal de Educação.
Art. 121 - A importância paga a título de Gratificação Especial pela Prestação de Serviços
em Unidades Assistenciais de Saúde não tem natureza salarial ou remuneratória, não se
incorpora à remuneração do servidor para quaisquer efeitos, não será computada para fins
de pagamento do 13° salário e não constituirá base de cálculo de contribuição
previdenciária ou de assistência à saúde.
TÍTULO VI
DISPOSIÇÕES SOBRE A REORGANIZAÇÃO DA CARREIRA DE AGENTE VISTOR E DE AGENTE
DE APOIO FISCAL DO QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO
CAPÍTULO I
DA VALORIZAÇÃO DAS CARREIRAS DE AGENTE VISTOR E DE AGENTE DE APOIO FISCAL
Art. 122 - As carreiras de Agente Vistor e de Agente de Apoio Fiscal, constantes do Anexo I,
Tabela "A" - cargos do Grupo 2, do Quadro dos Profissionais da Fiscalização - QPF, a que se
refere a Lei no 12.477, de 22 de setembro de 1997, com a alteração introduzida pela Lei no
13.109, de 29 de dezembro de 2000, ficam reorganizadas na conformidade do Anexo XIV,
integrante desta lei.
Parágrafo único - As carreiras a que se refere o "caput" deste artigo ficam incluídas no
Grupo Ocupacional 1, cargos de natureza técnica ou técnico-científica, cujo exercício exija a
formação de grau superior, a que se refere o artigo 7 0 da Lei no 12.477, de 1997.
Art. 123 - As carreiras a que se refere o artigo 122 ficam constituídas de duas classes,
identificadas pelos algarismos romanos I e II, com a quantidade, denominação, referências
e formas de provimento constantes do Anexo XIV, integrante desta lei.
Art. 124 - Os cargos da Classe I das carreiras de Agente Vistor e de Agente de Apoio Fiscal
serão providos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos.
Parágrafo único - Os profissionais que iniciarem exercício em cargos de provimento efetivo,
após a data da publicação desta lei, serão enquadrados na Categoria 1 da Classe I das
respectivas carreiras.
Art. 125 - Os cargos da Classe II das carreiras serão providos mediante concurso de acesso
de provas e títulos, observadas as exigências estabelecidas para a Categoria 1, na forma do
disposto no Anexo XIV, integrante desta lei.
Art. 126 - Ficam instituídas as Escalas de Padrões de Vencimentos, compreendendo as
referências e os valores constantes do Anexo XV, Tabelas "A" e "B", integrante desta lei.
§ 1 0 - As Escalas de Padrões de Vencimentos constantes do Anexo XV desta lei passam a
integrar o Anexo II a que se refere o artigo 6 0 da Lei no 12.477, de 1997, e legislação
subseqüente, como Tabelas "D" e "E".
§ 20 - Em decorrência do disposto no parágrafo 1 0 deste artigo, a Tabela "D", prevista para
o Grupo 3 do Quadro dos Profissionais da Fiscalização, fica alterada para Tabela "F".
§ 3 0 - Na composição das Escalas de Padrões de Vencimentos, observar-se-á, sempre, no
mínimo, o percentual existente entre o valor de uma referência e a que lhe for
imediatamente subseqüente.
§ 4o - Observar-se-á, ainda, em cada grau, no mínimo, o percentual existente nas Escalas
de Padrões de Vencimentos constantes do Anexo XV, integrante desta lei.
§ 5 0 - As Escalas de Padrões de Vencimentos de que trata este artigo serão atualizadas, a
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partir do mês de julho de 2003, de acordo com os reajustes e revalorizações concedidos aos
servidores municipais, nos termos da legislação específica.
§ 6 0 - Os servidores cujos padrões de vencimentos, em razão de decisões judiciais,
ultrapassem a Escala de Padrões de Vencimentos instituídas pelo "caput" deste artigo serão
incluídos nessas novas escalas, no prazo de 10 (dez) dias, observado o disposto nos
parágrafos 3 0 e 4 0 do artigo 26 desta lei.
§ 7 0 - Os efeitos do disposto no parágrafo 6 0 deste artigo retroagirão à data de publicação
da presente lei.
Art. 127 - Aos Agentes Vistores e aos Agentes de Apoio Fiscal aplicam-se as disposições
previstas nos artigos 16 a 20 da Lei no 12.477, de 1997, para os titulares de cargos de
provimento efetivo do Grupo 1 do Quadro dos Profissionais da Fiscalização, no que se refere
aos enquadramentos nas categorias superiores da respectiva carreira.
Art. 128 - Os Agentes Vistores e os Agentes de Apoio Fiscal, quando nomeados ou
designados para o exercício de cargos de provimento em comissão, terão, a título de
remuneração, enquanto no exercício desses cargos:
I - o respectivo padrão de vencimentos do cargo efetivo, constante do Anexo II, Tabela "C"
- Grupo 1, da Lei no 12.477, de 1997, reajustada nos termos da legislação específica;
II - a Gratificação de Produtividade Fiscal, na conformidade do disposto no artigo 131 desta
lei;
III - a Gratificação de Função, instituída no artigo 10 da Lei no 10.430, de 29 de fevereiro
de 1988, nos percentuais e bases estabelecidos no Anexo III - Gratificação de Função,
Grupo 1, da Lei no 12.477, de 1997.
Parágrafo único - A Gratificação de Função de que trata este artigo observará as condições,
critérios, incompatibilidades e vedações estabelecidas na legislação municipal específica e,
em especial, os constantes da Lei no 10.430, de 1988.
Art. 129 - O Agente Vistor e o Agente de Apoio Fiscal ficam sujeitos à Jornada Básica de 40
(quarenta) horas de trabalho semanais - J-40, no exercício de cargo de provimento efetivo
ou em comissão.
Art. 130 - A Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - J-40, relativa ao
Agente Vistor e ao Agente de Apoio Fiscal, será cumprida na forma da regulamentação
específica, ficando ambos sujeitos ao cumprimento, em regime de plantão, quando assim o
exigir o funcionamento de unidades que prestam serviços essenciais no Município.
Parágrafo único - Os titulares de cargos de Agente Vistor e de Agente de Apoio Fiscal ficam
sujeitos à prestação de serviços quando convocados em quaisquer horas e dias, incluídos
sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.
Art. 131 - Mantidos seus parágrafos, o "caput" do artigo 9 0 da Lei no 10.224, de 15 de
dezembro de 1986, com a redação dada pelo artigo 9 0 da Lei no 11.270, de 22 de outubro
de 1992, e pelo artigo 81 da Lei no 12.477, de 1997, complementado pelo artigo 109 da Lei
no 12.568, de 20 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9 0 - Para os efeitos do disposto no artigo anterior, a apuração da produtividade fiscal
far-se-á, mensalmente, mediante a atribuição de pontos equivalente, cada um, a 0,025 0/0
(vinte e cinco milésimos por cento) do valor do vencimento correspondente ao padrão QPF6-A, da Tabela da Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 3-40,
prevista para a carreira de Agente Vistor, não sendo remunerados os pontos excedentes a
3.000 (três mil)." (NR)
Art. 132 - Mantidos seus parágrafos, o artigo 15 da Lei no 9.480, de 8 de junho de 1982,
alterado pelo artigo 12 da Lei no 11.270, de 1992, e pelo artigo 82 da Lei no 12.477, de
1997, complementado pelo artigo 109 da Lei no 12.568, de 1998, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 15 - Para os efeitos do disposto no artigo anterior, a apuração da produtividade fiscal
far-se-á, mensalmente, mediante a atribuição de pontos, equivalente, cada um, a 0,025%
(vinte e cinco milésimos por cento) do valor do vencimento correspondente ao padrão QPF6-A, da Tabela da Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - 3-40

prevista para a carreira de Agente de Apoio Fiscal, não sendo remunerados os pontos
excedentes a:
a) 3.000 (três mil), quando o servidor estiver no exercício do cargo de Agente de Apoio
Fiscal - referências QPF-6 a QPF-12;
b) 3.800 (três mil e oitocentos), quando o servidor estiver no exercício do cargo de
Encarregado de Setor Técnico - referência DAS-9, privativo da nova carreira de Agente de
Apoio Fiscal." (NR)
Art. 133 - Ficam mantidas as atuais competências previstas para os ocupantes de cargos de
Agente Vistor e de Agente de Apoio Fiscal.
Art. 134 - Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo de Agente Vistor e de Agente
de Apoio Fiscal serão enquadrados no prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da data da
publicação desta lei, nas Categorias da Classe I das carreiras ora reorganizadas, desde que
comprovem possuir diploma de curso superior expedido por entidade oficial ou oficializada,
devidamente registrado no órgão competente de acordo com os seguintes critérios:
I - titulares de cargos da Categoria 1 das atuais carreiras - na Categoria 1 da Classe I;
II - titulares de cargos da Categoria 2 das atuais carreiras - na Categoria 2 da Classe I;
III - titulares de cargos da Categoria 3 das atuais carreiras - na Categoria 3 da Classe I;
IV - titulares de cargos das Categorias 4 e 5 das atuais carreiras - na Categoria 4 da Classe
1.
§ 1 0 - Os atuais ocupantes de cargos de Agente Vistor e de Agente de Apoio Fiscal que
ingressaram na carreira após a Lei no 13.109, de 2000, ficam dispensados da apresentação
de diploma de curso superior.
§ 2 0 - O enquadramento produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês da publicação do
respectivo ato.
§ 30 - Até a publicação do ato de enquadramento, os servidores abrangidos por este Título
receberão seus vencimentos na forma prevista na legislação vigente para o Quadro dos
Profissionais da Fiscalização - Grupo 2, devidamente reajustados de acordo com as normas
em vigor, mantidos o padrão de vencimentos atual de seus cargos e demais benefícios nos
percentuais e bases atualmente percebidos.
§ 40 - O servidor conservará, no enquadramento, o mesmo grau de sua situação anterior.
§ 5 0 - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se aos titulares de cargos de provimento de
Agente Vistor e de Agente de Apoio Fiscal que tenham sido aposentados após a edição da
Lei no 13.109, de 29 de dezembro de 2000 e que na referida data comprovem possuir
diploma de curso de nível superior expedido por entidade oficial ou oficializadas,
devidamente registrado no órgão competente.
Art. 135 - Os atos necessários à implementação do enquadramento dos atuais titulares de
cargos de Agente Vistor e de Agente de Apoio Fiscal serão realizados pelo Departamento de
Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Gestão Pública.
Art. 136 - Os titulares de cargos de Agente Vistor e de Agente de Apoio Fiscal poderão
computar, para efeitos de evolução funcional, cursos de graduação, exceto aquele
apresentado para o provimento do cargo ou enquadramento nas novas carreiras.
Art. 137 - Em decorrência da reorganização das carreiras de Agente Vistor e de Agente de
Apoio Fiscal, na forma do Anexo XIV, integrante desta lei, o tempo de permanência na atual
carreira será considerado como de exercício nas novas carreiras, para todos os efeitos
legais.
Art. 138 - Excepcionalmente, a primeira promoção por antigüidade dos atuais titulares de
cargos de Agente Vistor e de Agente de Apoio Fiscal, enquadrados na forma desta lei,
tomará por base o grau e a categoria em que o servidor se encontrava na data de
suapublicação, observados os eventos ocorridos até 31 de dezembro do ano anterior.
Art. 139 - Mantidas as atuais lotações, os cargos de provimento em comissão, privativos da
carreira de Agente Vistor da Secretaria Municipal das Subprefeituras, ficam com as
denominações e as referências alteradas na seguinte conformidade:
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I - 9 (nove) cargos de Encarregado de Subunidade II, Ref. DAI-6, para Encarregado de
Setor Técnico, Ref. DAS-9;
II - 13 (treze) cargos de Chefe de Unidade Regional, Ref. DAI-8, para Chefe de Seção
Técnica, Ref. DAS-10.
Art. 140 - Mantidas as atuais lotações, 1 (um) cargo de Chefe de Seção II, Ref. DAI-7, de
livre provimento pelo Prefeito, dentre Agentes Vistores de SEMAB e 25 (vinte e cinco)
cargos de Chefe de Seção II, Ref. DAI-7, de livre provimento em comissão pelo Prefeito,
dentre integrantes da carreira de Agente Vistor, todos da Secretaria Municipal de
Abastecimento, ficam com a denominação e a referência alteradas para Chefe de Seção
Técnica, Ref. DAS-10, passando a ser Seção Técnica as unidades correspondentes a esses
cargos.
Parágrafo único - Fica ressalvada a situação dos atuais titulares dos cargos referidos no
"caput" deste artigo.
Art. 141 - Mantidas as atuais lotações e formas de provimento, 14 (catorze) cargos de
Encarregados de Setor, Ref. DAI-7, privativos da carreira de Agente de Apoio Fiscal, criados
pela Lei n 0 9.480, 1982, ficam com a denominação e a referência alteradas para
Encarregado de Setor Técnico, Ref. DAS-9.
Art. 142 - Ficam incluídos, no Anexo IX - Tabela de Cálculo de Gratificações, a que se refere
o artigo 76 da Lei n 0 12.477, de 1997, na parte relativa aos cargos efetivos do Grupo 1, os
cargos de Agente Vistor e de Agente de Apoio Fiscal, na conformidade do Anexo XVI,
integrante desta lei.
§ 1° - Em decorrência do disposto no "caput" deste artigo, ficam excluídos do Grupo 2 a que
se refere o artigo 76 da Lei n 0 12.477, de 1997, os cargos de Agente Vistor e de Agente de
Apoio Fiscal.
§ 2° - As demais gratificações devidas aos Agentes Vistores e Agentes de Apoio Fiscal ficam
mantidas nas atuais bases e incidências, percentuais e condições até que sejam instituídos
todos os Quadros Especiais e Planos de Carreira para os servidores da Prefeitura do
Município de São Paulo.
§ 3° - Os Agentes Vistores e Agentes de Apoio Fiscal, titulares de cargos de provimento
efetivo, e que tenham a gratificação prevista no artigo 100, inciso I, da Lei n 0 8.989, de 29
de outubro de 1979, tornada permanente nos termos da Lei n 0 10.442, de 4 de março de
1988, passarão a receber as novas bases fixadas nesta lei, automaticamente, a partir da
data de seu enquadramento.
Art. 143 - Aos atuais titulares de cargos de provimento efetivo de Agente Vistor e de Agente
de Apoio Fiscal, enquadrados nos termos desta lei, que tenham a permanência da
gratificação de função nos percentuais e bases estabelecidos para o Grupo 2 do Anexo III
da Lei n 0 12.477, de 1997, fica assegurada a percepção da referida vantagem nos
percentuais e bases fixados para o Grupo 1 do citado Anexo III da mesma lei.
Parágrafo único - Aos servidores referidos no "caput" deste artigo, que tenham a
permanência da gratificação de função correspondente às Referências DAI-1 a DAI-8, fica
assegurado o direito à percepção da vantagem correspondente à Referência DAS-9 do
Grupo 1 do Anexo III da Lei n 0 12.477, de 1997, observado o disposto nos artigos 140 e
141 desta lei.
Art. 144 - O enquadramento dos atuais titulares de cargos de provimento efetivo de Agente
Vistor e de Agente de Apoio Fiscal, na nova situação definida por esta lei, implica a renúncia
à percepção da gratificação de função nos percentuais e bases fixados no Anexo III - Grupo
2 da Lei n 0 12.477, de 1997, inclusive a tornada permanente.
Parágrafo único - A percepção da gratificação de função nas bases e percentuais
estabelecidos no inciso III do artigo 128 desta lei, inclusive a tornada permanente, implica a
exclusão, por incompatibilidade, da percepção dos percentuais estabelecidos no Anexo III Grupo 2 da Lei n 0 12.477, de 1997.
Art. 145 - Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo de Agente Vistor e de Agente
de Apoio Fiscal, enquanto não apresentarem o diploma de nível superior, permanecerão na

situação em que se encontram, percebendo seus vencimentos de acordo com as Escalas de
Padrões de Vencimentos atualmente vigentes para o Quadro dos Profissionais da
Fiscalização do Grupo 2, mantida a concessão ou percepção da gratificação de função nos
percentuais e bases estabelecidos para aquele Grupo no Anexo III da Lei no 12.477, de
1997.
Parágrafo único - Os servidores de que trata o "caput" deste artigo, na medida em que
apresentarem a habilitação exigida, serão enquadrados nos termos do artigo 134 desta lei.
Art. 146 - Os cargos ocupados pelos servidores de que trata o artigo 145 desta lei
reverterão ao Grupo 2 do Quadro dos Profissionais da Fiscalização, retornando ao Grupo 1
quando do enquadramento de seus titulares na forma do artigo 134 desta lei ou quando de
suas vacâncias.
Art. 147 - Fica assegurado aos atuais titulares de cargos de provimento efetivo de Agente
Vistor e de Agente de Apoio Fiscal o cômputo do período de percepção de gratificação de
função anteriormente a esta lei, para os efeitos de permanência, nos novos percentuais e
bases previstos no Anexo III - Grupo 1 da Lei no 12.477, de 1997.
Art. 148 - Os atuais titulares de cargos de Agente Vistor e Agente de Apoio Fiscal, que não
possuírem a habilitação de nível superior, poderão titularizar os cargos de provimento em
comissão de que tratam os artigos 139, 140 e 141 desta lei, recebendo, nessa hipótese, a
gratificação de função nos percentuais e bases estabelecidos para o Grupo 2 do Anexo III
da Lei no 12.477, de 1997.
Art. 149 - O disposto neste Título aplica-se, no que couber, aos servidores admitidos ou
contratados nos termos das Leis no 9.160, de 3 de dezembro de 1980, e no 10.793, de
1989, desde que se encontrem em efetivo exercício.
§ 1 0 - Os salários dos servidores de que trata o "caput" deste artigo, que comprovarem
possuir a habilitação de nível superior, serão fixados na categoria inicial da Classe I da
Carreira de Agente Vistor.
§ 2 0 - Na hipótese do parágrafo 1 0 deste artigo, fica garantida a manutenção do grau que
obtiveram em razão do enquadramento de que trata o artigo 51, inciso VI, da Lei no
12.477, de 1997.
Art. 150 - A Gratificação de Produtividade Fiscal de que trata o artigo 9 0 da Lei no 10.224,
de 1986, com a redação dada pelo artigo 9 0 da Lei no 11.270, de 1992, e pelo artigo 81 da
Lei no 12.477, de 1997, complementado pelos artigos 109, da Lei no 12.568, de 1998, e
131 desta lei, fica estendida aos servidores admitidos ou contratados nos termos das Leis no
9.160, de 1980, e no 10.793, de 1989, para as funções de Agente Vistor.
CAPÍTULO II
DO BÔNUS PECUNIÁRIO
Art. 151 - Fica criado um bônus pecuniário mensal, no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais), a ser concedido aos servidores ocupantes de cargos ou funções de Agente Vistor e de
Agente de Apoio Fiscal que se encontrem em atividade e estejam devidamente matriculados
ou que venham a se matricular em curso de nível superior, devidamente reconhecido.
§ 1 0 - O bônus de que trata o "caput" deste artigo não será devido ao servidor que estiver
cursando escola pública de nível superior ou que seja beneficiário de bolsa de estudos de
qualquer natureza.
§ 2 0 - Para efeito do início do recebimento do bônus mensal instituído pelo "caput" deste
artigo, o Agente Vistor ou o Agente de Apoio Fiscal deverá comprovar, por meio de
declaração fornecida pela instituição de ensino, matrícula em curso superior, devidamente
reconhecido, dela constando o período de duração do curso.
§ 3 0 - Para a continuidade do recebimento do bônus mensal, o Agente Vistor ou o Agente de
Apoio Fiscal deverá comprovar, semestralmente, o aproveitamento escolar, por meio de
declaração fornecida pela instituição de ensino, a ser apresentada ao órgão de pessoal
competente.
§ 40 - O Agente Vistor ou o Agente de Apoio Fiscal deverá concluir o curso de graduação no
período mínimo de duração do curso em que estiver matriculado.
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§ 5° - A inobservância ao disposto nos parágrafos deste artigo, acarretará a imediata
cessação do pagamento do bônus mensal, sem prejuízo das normas disciplinares previstas
em legislação específica.
Art. 152 - A importância paga a título de bônus mensal, instituído na forma deste Capítulo,
não tem natureza salarial ou remuneratória, não se incorpora à remuneração, não será
computada para efeito de cálculo do 13 0 salário e não constituirá base de cálculo de
contribuição previdenciária ou de assistência à saúde.
TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 153 - O disposto nesta lei não se aplica aos servidores ocupantes, exclusivamente, de
cargos de provimento em comissão.
Art. 154 - A efetiva implementação do disposto no Título I não constituirá impedimento à
nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos com prazos de validade ainda
em vigor na data da publicação desta lei.
Art. 155 - Dois (02) cargos deProcurador da Fazenda, Ref. DAS-13, de livre provimento em
comissão pelo Prefeito dentre integrantes da carreira de Procurador do Município,
atualmente lotados na Procuradoria da Fazenda Municipal, constantes da coluna "Situação
Nova" do Anexo I a que se refere o artigo 1 0 da Lei n 0 13.169, de 11 de julho de 2001,
ficam transferidos para a Secretaria do Governo Municipal, com a denominação alterada
para Assessor Técnico (Gab. Pref.), passando o seu provimento a se dar, livremente em
comissão pelo Prefeito, dentre advogados com comprovada experiência, por mais de 05
(cinco) anos, na área do Direito Público.
Art. 156 - O parágrafo 1 0 do artigo 1° da Lei n 0 12.858, de 18 de junho de 1999, alterado
pelo artigo 9° da Lei n 0 13.598, de 5 de junho de 2003, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1 0 § 1 0 - Independentemente da jornada de trabalho a que estejam sujeitos, aos servidores
submetidos ao regime de plantão de 12 (doze)horas ou mais, será devido o valor integral
do Auxílio-Refeição para cada período de 06 (seis) horas prestadas ininterruptamente." (NR)
Parágrafo único - Os efeitos pecuniários decorrentes do disposto neste artigo retroagem a 6
de junho de 2003.
Art. 157 - As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 158 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, observadas as
especificidades de cada Título.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 25 de setembro de 2003, 450° da
fundação de São Paulo.
MARTA SUPLICY, PREFEITA
LUIZ TARCISIO TEIXEIRA FERREIRA, Secretário dos Negócios Jurídicos
LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO, Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico
MONICA VALENTE, Secretária Municipal de Gestão Pública
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 25 de setembro de 2003.
RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO, Secretário do Governo Municipal
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Anexo I a que se referem os artigos 2 ° e 3° da Lei n° 13.652, de 25 de setembro de 2003
Quadro de Pessoal do Nível Básico
Enquadramento dos Cargos
SITUAÇÃO NOVA

SITUAÇÃO ATUAL
N° DE
CARGOS

1.390

DENOMINAÇÃO DO CARGO

Auxiliar de Serviços de Saúde
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3
d) Categoria 4

REF.

PARTE
TABELA

N° DE
CARGOS

PP-Ill

23.331

QPS-1
QPS-2
QPS-3
QPS-4

Áreas:
1) Necropsia (12 cargos)
2) Laboratório (259 cargos)
3) Radiologia (96 cargos)
4) Zoonoses (1023 cargos)

99

Atendente de Enfermagem
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3
d) Categoria 4

DENOMINAÇÃO DO CARGO

REF.

PARTE
TABELA

PP-III

Agente de Apoio - Nível I

FORMA DE PROVIMENTO

Mediante concurso público de provas ou de
provas e títulos, exigida a formação escolar
mínima do Ensino Fundamental Completo

a) Categoria 1

1

Enquadramento nos termos do § 2° do artigo
8° desta lei.
.

b) Categoria 2

2

Progressão mediante avaliação de desempenho, dentre titulares de cargos da
Categoria 1, Nível I.

c) Categoria 3

3

Progressão mediante avaliação de desempenho, dentre titulares de cargos da
Categoria 2, Nível I.

d) Categoria 4

4

Progressão mediante avaliação de desempenha, dentre titulares de cargos da
Categoria 3, Nível I.

e) Categoria 5

5

Progressão mediante avaliação de desempenho, dentre titulares de cargos da
Categoria 4, Nível I.

PS
QPS-1
QPS-2
QPS-3
QPS-4

E

SITUAÇÃO NOVA

SITUAÇÃO ATUAL

—

SE
C GOS

DENOMINAÇÃO DO CARGO

REF.

PARTE
TABELA

N° DE
CARGOS

DENOMINAÇÃO DO CARGO

REF.

PP-III

15.554 Agente de Apoio - Nível II

3.997 Auxiliar de Apoio Administrativo
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3
d) Categoria 4

PP-Ill
OPA-4
QPA-5
QPA-6
QPA-7

PARTE
TABELA

FORMA DE PROVIMENTO

Mediante concurso de promoção, de provas
ou de provas e títulos, dentre titulares de
cargos do Nível I.

a) Categoria 1

6

Enquadramento nos termos do § 20 do artigo
8° desta lei.

b) Categoria 2

7

Progressão, mediante avaliação de desempenho, dentre titulares de cargos da Categoria 1, Nível II.

c) Categoria 3

8

Progressão, mediante avaliação de desempenho dentre titulares de cargos da Categoria 2, Nível II.

d) Categoria 4

9

Progressão, mediante avaliação de desempenho dentre titulares de cargos da Categoria 3, Nível II.

e) Categoria 5

10

Progressão, mediante avaliação de desempenho dentre titulares de cargos da Categoria 4, Nível II.

SITUAÇÃO NOVA

SITUAÇÃO ATUAL
N° DE
CARGOS

DENOMINAÇÃO DO CARGO

REF.

PARTE
TABELA

Áreas :
1) Administração Geral
(211 cargos)
2) Costura (236 cargos)
3) Cozinha (2405 cargos)
4) Lavanderia (54 cargos)
5) Telefonia (435 cargos)
6) Zeladoria (656 cargos)
5.186

3

856

PP-III

Motorista
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3
d) Categoria 4

QPA-4
QPA-5
QPA-6
QPA-7

Encadernador
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3
d) Categoria 4

QPA-4
QPA-5
QPA-6
OPA-7

Agente de Copa
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3
d) Categoria 4

QPA-2
QPA-3
QPA-4
QPA-5

PP-Ill

N° DE
CARGOS

DENOMINAÇÃO DO CARGO

REF.

PARTE
TABELA

FORMA DE PROVIMENTO

SITUAÇÃO NOVA

SITUAÇÃO ATUAL

O

DENOMINAÇÃO DO CARGO

REF.

PP -.'l'

Ascensorista
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3
d) Categoria 4

QPA-2
QPA-3
QPA-4
QPA-5

16.954 Agente da Administração
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3
d) Categoria 4

QPA-1
QPA-2
QPA-3
QPA-4

1)10

PARTE
TABELA

PP-Ill

Áreas
1) Armazenagem (496 cargos)
2) Serviços Gerais (11.527 cargos)
3) Vigilância (4.931 cargos)
5.417

Oficial de Obras
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3
d) Categoria 4
Áreas:
1) Conservação e Construção
(3.593 cargos)
2) Jardinagem ( 1.315 cargos)
3) Limpeza Pública ( 47 cargos)
4) Vias Públicas ( 462 cargos)

PP-III
QPD-4
QPD-5
QPD-6
QPD-7

N° DE
CARGOS

DENOMINAÇÃO DO CARGO

REF.

PARTE
TABELA

FORMA DE PROVIMENTO

SITUAÇÃO NOVA

SITUAÇÃO ATUAL
N° DE
CARGOS

1.781

DENOMINAÇÃO DO CARGO

Oficial de Manutenção
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3
d) Categoria 4

REF.

PARTE
TABELA

N° DE
CARGOS

DENOMINAÇÃO DO CARGO

REF.

PARTE
TABELA

FORMA DE PROVIMENTO

PP-111
QPD-4
QPD-5
QPD-6
QPD-7
,

Áreas :
1) Automotores (1.568 cargos)
2) Marcenaria (213 cargos)

1.593

Oficial de Máquinas e
Equipamentos
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3
d) Categoria 4
Áreas :
1) Caldeiras (92 cargos)
2) Operação de Máquinas de
Médio Porte (427 cargos)
3) Operação de Máquinas de
Pequeno Porte (303 cargos)
4) Operação de Máquinas
Pesadas (545 cargos)
5) Destinação de Lixo
(141 cargos)
6) Tornearia (85 cargos)

PP-III
QPD-4
QPD-5
QPD-6
QPD-7

.
.

SITUAÇÃO NOVA

SITUAÇÃO ATUAL
N° DE
CARGOS .

1.339

94

66

DENOMINAÇÃO DO CARGO

REF.

PARTE '
TABELA

N° DE
CARGOS

DENOMINAÇÃO DO CARGO

REF.

PARTE
TABELA

FORMA DE PROVIMENTO

PP-Ill

Agente de Desenvolvimento
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3
d) Categoria 4

QPD-1
QPD-2
QPD-3
QPD-4

Salva-Vidas
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3
d) Categoria 4

QCE-3
QCE-4
QCE-5
QCE-6

Operador de Piscinas
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3
d) Categoria 4

QCE-1
QCE-2
QCE-3
QCE-4

.

PP-III

PP-Ill

.

Anexo II a que se refere o Artigo 7° da Lel n° 13.652, de 25 de setembro de 2003
Quadro de Pessoal do Nível Básico
Cargos de Provimento Efetivo de Agente de Apoio

Tabela A - Jornada de 24 horas de trabalho seminais - J-24
Referéncia Valor
251,21
B-1
B-2

267,54

B-3

284,93

B-4

303,45

B-5

323,17

B-6

344,18

B-7

366,55

B-8

390,38

B-9

415,75

B-10

442,78

Tabela B - Jornada de 30 horas de trabalho semanais - J-30
RefenIncia Valor
134
314,02
B-2

334,43

B-3

356,16

B-4

379,31

B-5

403,97

B-6

430,22

B-7

458,19

B-8

487,97

B-9

519,69

8-10

553,47

tÀ ■ pha

•) roc,

N°.

•
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Tabela C - Jornada de 40 horas de trabalho semanais - J-40
Referència Valor
6-1
.418,69
B-2

445,90

B-3

474,88

13-4

505,75

B-5

538,62

13-6

573,63

B-7 •

610,92

B-8

650,63

B-9

692,92

6-10

737,96

Anexo 111 a que se refere o artigo 23 da Lei n°13.652, de 25 de setembro de 2003
Quadro de Pessoal do Nivel Básico
Gratificação de Função
Padrão do Cargo exercido

In sobre QPA 1 A
-

J-40

DAI-1

60%

DAI-2 -

80%

DAI-3

90%

DAI-4
DAI-5

130%

DAI-6
DAI-7

160%

DAI-8
DAS-9 .,

190%

DAS-10
DAS-11 em diante

220%

-

ANEXO IV, a que se refere o artigo 11 da Lei 013.652, de 25 de setembro de 2003
Atribuições dos Cargos Agente de Apoio
Agente de Apoio
Profissionais que realizam atividades operacionais de apbio às atividades organizacionais da PMSP.
Todas as atividades da Prefeitum do Município de São Paulo, meto as específicas da área de Educaçao
ATRIBUIÇÕES GERAIS:
Visão Sistêmica: Desempenhar as atribuições específicas, percebendo a interrelação e a interdepéncia de cada uma das tarefas com as atividades globais da Prefeitura e seus respectivos impactos no todo.
Qualidade Executar as atribuições do cargo, buscando a satisfação das necessidades e superação das expectativas dos clientes ou usuários internos e externos da Prefeitura do Município de São Paulo.
Trabalho em Equipe: Realizar o trabalho em colaboração com outros profissionais, buscando a complementaridade de outros conhecimentos e especializações.
Efica: Desenvolver as atividades profissionais, observando questões relacionados à justiça e à ética nas relações de trabalho.
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS:
Relacionamento interpessoal: Agir de lonas empática e cordial com as demais pessoas, durante o exercício das funções do cargo.
"
Atenção: Executar suas atMdades_krofissionais com exatidão, ordem e esmero.
Envolvimento: Desempenhar as atribuições especificas com o objetivo de atingir os resultados estabelecidos.
Flexibilidade: Possuir a capacidade para lidar conniferentes tipos de situações no exercício do cargo.
Organização: Organizar os materiais utilizados na realização do trabalho.
Pró-atividade: Prever situações e atuar antecipada—mente, adotandosões_proadvas ao invés de atuar, somente, através de ações reativas.
Interesse: Buscar sistematicamente ampliar os conhecimentos referentes aos assuntos relacionados às suas atividades.
Iniciativa: Realizar outras atividades que não estão previstas na rotina de trabalho, não se fimitando às funeLies específicas do cargo.
Comunicação: Transmitir as informações e civAiar os eventos relacionados com a atividade profissional.
Cortesia: Tratar com respeito e cordialidade as demais pessoas envolvidas no trabalho.
DENOMINAÇÃO
DEFINIÇÃO:
ABRANGÊNCIA:

,

Segmento de
Atividades

Atelbuisdes Específicas

Executar tarefas relativas a copa e cozinha, usando técnicas e conhecimentos de culinária com higene, tomando cuidados com a limpeza pessoal, com a vestimenta, local de trabalho e respectivos objetos e/ou ~Mos.
Desenvolver as tarefas de copa e cozinha com destreza, equilíbrio, segurança e precisão.
Desempenhar as atividades de copa e cozinha, respeitando as normas de segurança no trabalho inerentes à realização das tarefas.
Realizar as atividades necessárias à conservação e limpeza predial dos imóveis próprios municipais e do ambiente de trabalho, incluindo instalações físicas, hidr 7aulicas e elétricas.
Desempenhar as atividades de portada e zeladoria, respeitando as normas de tigurança -no trabalho inerentes à realiza_ção das tarefas.
Portaria / Zeladoria
'
Prestar atendimento ao público interno e externo, com habilidade no trato e transmissão de informações
.
_ e/ou transporte
_.. de encomendas, cargas, malotes e outros.
/ Vigilánc"
Reafizar a vigilância dos imóveis próprios municipais
.
Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais, instrumentos e equipamentos próprios do trabalho.
Conduzir veículos automotores de pequeno, médio e grande porte, respeitando a habilitação específica, prevista aro lei, para o exercício das atividades.
Desempenhar as atividades de transporte de pessoas, máquinas e equipamentos com equilibrio emocional, suportando situações de forte pressão e stress.
Transporte
Prestar atendimento ao público interno e externo, com habilidade no relacionamento pessoal.
Desempenhar as atividades de transporte com elevado poder de concentração, mantendo a atenção em um determinado foco em situações adversas.
Realizar pequenas manutenções em veículos, usando conhecimentos básicos de mecânica.
Operar equipamentos de comunicação e telefonia, respeitando osprocedimentos oracionais.
.
,
Telefonia
Executar as atividades de comu nica ãoe telefonia com equilíbrio emocional, suportando situações de forte pressão e stress.
Prestar atendimento ao público interno e externo, com habilidade no trato e transmissão de Informações usando meios de comunicação e telefonia
Operar elevadores manuais ou automáticos respeitando os procedimentos operacionais.
Ascensorista
- -- Prestar atendimento ao público interno e externo, com habilidade no relacionamento pessoal
Desenvolver tareias relativas a obras, conservação .de áreas e vias_públicas, conetru jão e limpeza alkiiCa, abrangendo tarefas de hidráulica, elétrica, pintura, serralheria, vidraçaria, marcenaria, jarrr inawn entre outras.
. Obras,
Executar as tarefas relacionadas a este segmento de atividade com destreza, equilíbrio, precisão e cumprindo as normas de sgurança no trabalho.
Conservação de Realizara leitura de plantas ou desenhos necessários a execução das tarefas.
•
áreas avias
Executar as tarefas relacionadas a este segmento de atividade, adotando os procedimentos e técnicas especificas de estética, equilíbrio de cores, proporção, simetria, cuidando dos Instrumentos de trabalho.
públicas,
Operar máquinas de pequeno e médio porte, respeitando a habilitação e capacitação especifica requerida para garantir o cumprimento das normas de segurança e procedimentos operacionais.
Construção e
Operar máquinas pesadas, respeitando a habilitação específica, prevista em lei, para o exercício das atividades
.
Limpeza pública Zelar pela guarda, conservação e limpeza dos materiais, instrumentos e equipamentos próprios do trabalho.
Buscar e propor a introdução de novas tecnologias relativas aos trabalhos executados.
Executar as tarefas de apoio relacionadas ao atendimento à Saúde Pública, respeitando os_Locedimentos técnicos e administrativos específicos.
Executar as tarefas relacionadas a este segmento de atividade com destreza, equilíbrio, precisão e cumprindo as normas de segurança no trabalho.
Auxiliar em Saúde Prestar os cuidados básicos aos usuários que buscam atendimento nas Área da Saúde da PMSP, precedendo os devidos encaminhamentos aos setores ou profissionais competentes.
Executar tarefas de apoio à Saúde Pública, com higiene, tomando cuidados com a limpeza
tssoal, com a vestimenta, local de trabalho e respectivos objetos e/ou alimentos.
'
Buscar o continuo aperfeiçoamento para o desempenho das atividades que envolvem a saúdepública, meio ambiente e proteção de animais.
.
-Executar as diversas atividades auxiliares administrativas, no ambito da Prefeitura do Município de São Peito, Ideando equipamentos, maTerlifis, Máquinas de pequeno e medo porte, dentre outros instrumentos existentes nas unidades
Apoio
administrativas.
•
Administrativo Realizar as atividades de arquivo, recebimento, controle e envio de documentos, usando os recursos existentes nas unidades administrativas.
Prestar atendimento ao público interno e externo, com habilidade no relacionamento pessoal.
Executar as tarefas de apoio relacionadas aos Serviços de Auxílio à Enfermagem, respeitando os procedimentos técnicos, administrativos específicos e de segurança no trabalho.
Providenciar a higienização dos locais, equipamentos e materiais médico-cirúrgicos.
Atendente de
Prestar os cuidados básicos aos usuários que buscam atendimento nas Área da Saúde da PMSP, seguindo a orientação dos profissionais habilitados em Enfermagem, procedendo os devidos encaminhamentos aos setores ou profissionais
Enfermagem
competentes.
Executar tarefas relativas ao Atendimento de Enfermagem com higiene, tomando cuidados com a limpeza pessoal, com a vestimenta, local de trabalho e respectivos objetos e/ou alimentos.
Executar as tarefas de serviços gerais, nas diversas unidades da PMSP, respeitando os procedimentos operacionais e de segurança no trabalho.
Executar os serviços de higienização dos locais, equipamentos e materiais nas várias unidades da PMSP
Serviços Gerais Executar serviços de limpeza geral e pesada nas diveras unidades da PMSP
Executar as tarefas operacionais relativas às atividades de Fiscalização Urbana e de outros setores afins.
Executar tarefas relativas aos serviços gerais com higiene, tomando cuidados Com a limpeza pessoal, com a vestimenta, local de trabalho e respectivos objetos erou alimentos.
Cozinha/ Copa

. _

ANEXO V, a que se refere o inciso Ido Artigo 90 da Lei e'
13.652, de 25 de setembro de 2003
QUADRO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
mAcitsilmo MUNICIPAL
JORNADA BÁSICA DO PROFESSOR
RIF/GRAUS A
B
c
QPE-I1
QPE-12
QPE-13
QPE-14
QPE-I5
QPE-I6
QPE-17
QPE-18
QPE-19
QPE-20
QPE-21

467,16
497,53
529,86
564,35
601,01
640,05
681,64
• 725,96
773,16
823,46
876,94

497,53
529,86
564,35
601,01
640,05
681,64
725,96
773,16
823,46
876,94
933,96

529,86
564,35
601,01
640,05
681,64
725,96
773,16
823,46
876,94
933,96
994,70

MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA ESPECIAL AMPLIADA
REI/GRAUS A
O
C
QPE-I1
QPE-I2
QPE-I3
QPE-14
QPE-15
QPE-16
QPE-17
Qra-la
QPE-19
QPF,20
QPE-21

700,78
746,35
794,83
846,53
901,54
960,12
1.022,52
1.089,00
1.159,75
1.235,16
1.315,46

746,35
794,83
846,53
901,54
960,12
1.022,52
1.089,00
1.159,75
1135,16
1.315,46
1.401,00

794,83
846,53
901,54
960,12
1.022,52
1.089,00
1.159,75
1.235,16
1315,46
1.401,00
1.492,02

MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA ESPECIAL INTEGRAL
REI/GRAUS A
O
C
QPE-11
QPE- 12
QPE-I3
QPE-14
QPE-I5
QPE-16
QPE-17
QPE-18
QPE-19
QPE-20
QPE-21

934,30
995,06
1.059,73
1.128,70
1.202,01
1.280,10
1363,28
1.451,93
1.546,31
1.646,93
1.753,87

995,06
1.059,73
1.128,70
1.202,01
1.280,10
1.363,28
1.451,93
1.546,31
1.646,93
1.753,87
1.867,93

1.059,73
1.128,70
1.202,01
1.280,10
1363,28
1.451,93
1.546,31
1.646,93
1.753,87
1.867,93
1.989,39

D
564,35
601,01
640,05
681,64
725,96
773,16
873,46
876,94
933,96
994,70
1.059,37

D
846,53
901,54
960,12
1.022,52
1.089,00
1.159,75
1.235,16
1.315,46
1.401,00
1.492,02
1388,96

1.245,82
1.326,80
1.413,08
1.504,88
1,602,74
1.706,86
1817,82
1.935,96
2.061,83
1195,87
2.338,58
2.490,61

(326,80
1.413,08
1.504,88
1.602,74
1.706,86
1.817,82
1.935,96
2.061,83
2.195,87
2338,58
2.490,61
2.652,48

1.411,08
1.504,88
1.602,74
1.706,86
1.817,82
1.935,96
2.061,83
2.195,87
2338,58
2.490,61
2.652,48
2.824,90

601,01
640,05
681,64
725,96
773,16
823,46
816,94.
933,96
994,70
1059,37
1.128,17

E
901,54
960,12
1422,52
1.089,00.
1.159,75
1.235;16
1.315,46
1.401,00
1.492,02
1.588,96
1.692,29

QUADRO DO ENSINO MUNICIPAL
JORNADA DE TEMPO PARCIAL
A
a
c
REI/GRAUS
EM - 01
EM -02
EM - 03
EM - 04
EM-OS
EM - 06
EM-07
EM - 08
EM - 09
EM. 10
EM-li
EM-12

239,62
251,62
264,21
277,41
291,30
305,87
321,14
337,71
354,08
371,79
390,39
409,91

1.504,88
1.602,74
1.706,86
1.817,82
1.935,96
2.061,83
2.195,87
2.338,58
2.490,61
2.652,48
2.824,90
3.008,50

OBS.: Aplica-se ao Secretário de Escola a tabela acima

E
1.202,01
1.280,10
1.363,28
1.451,93
1.546,31
1.646,93
1.753,87
1.867,93
1.989,39
2.118,74
2.256,34

E

1.602,74
1.706,86
1.817,82
1.935,96
2.061,83
2.195,87
2338,58
2.490,61
2.652,48
2.824,90
3.008,50
3.204,08

251,62
264,21
277,41
291,30
305,87
321,14
337,22
354,08
371,79
390,39
409,91
430,42

264,21
277,41
291,30
305,87
321,14
337,22
354,08
371,79
390,39
409,91
430,42
451,93

JORNADA DE TEMPO INTEGRAL
R
c
REI/GRAUS ' A
EM - 01
EM - 02
EM - 03
EM - 04
EM-OS

024 -06
EM - 07
EM - 08
EM - 09
EM - 10
EM-li
EM - 12

479,24
503,24
528,41
554,82
582,61
611,74
642,29
674,44
708,17
743,58
780,78
819,82

503,24
528,41
554,82
582,61
611,74
642,29
674,44
706,17
743,51
780,78
819,82
860,83

528,41
554,82
582,61
611,74
642,29
674,44
708,17
743,58
780,78
819,82
860,83
903,87

D
277,41
291,30
305,87
321,14
337,22
354,08
371,79
390,39
409,91
430,42
451,93
474,54

1)
554,82
582,61
611,74
642,29
674,44
708,17
743,58 780,78
819,82
860,83
902,17
949,08

E
291,30
305,87
321,14
337,22
354,00
371,79
390,39
409,91
430,42
451,93
474,54
498,28

E
582,61
611,74
642,29
674,44
708,17
743,58
780,78
819,82
860,83
903,87
949,08
996,57

VALOR

REFERÉNCIA
O
1.128,70
1102,01
1.280,10
1363,28
1.451,93
1346,31
1.646,93
1.753,87
1.867,93
1.989,39
2.118,74

MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA BÁSICA E ESPECIAL DE 40 HS
REI/GRAUS A
O
C
D
QPE-11
Q9E-12
Q1'E-13
QPE-14
QPE-15
QPE-16
QPE-17
QPE-18
QPE-19
QPE-20
QPE-21
QPE.22

E

ANEXO VI, a que se refere o inciso Ido Artigo 91 da Lei
o• 13.652, de 25 de setembro de 2003

79,88
88,07
92,46

EMS -pi
EMS - 03
EMS - 04

"ANEXO VII, a que se refere o ""eaput" do artigo 92 de
Lei is• 13.652, de 25 de setembro de 2803"
QUADRO DE APOIO À EDUCAÇÃO
JORNADA DE 48 H SEMANAIS
B
A
C
REI/GRAUS
"01
QPE-02
QPE-03
QPE-04
QPE-05
QPE-06
QPE-07
QPE-08
QPE-179
QPE-I0

418,69
445,90
474,88
505,75
538,62
573,63
610,92
650,63
692,92
737,96

445,90
474,88
505,75
538,62
573,63
610,92
650,63
692,92
737,96
785,93

474,88
505,75
538,62
573,63
610,92
650,63
692,92
737,96
785,93
837,02

D
505,75
538,62
573,63
610,92
650,63
692,92
737,96
785,93
837,02
891,43

E
538,62
573,63
610,92
650,63
692,92
737,96
785,93
837,02
891,43
949,37

ANEXO VIII, a que se refere o 2" do Artigo 92 da Lei a'
13.652, de 25 de setembro de 2103
QUADRO DE APOIO À EDUCAÇÃO
JORNADA DE 40 11 SEMANAIS
REI/GRAUS A
432,09
QPE-01
460,17
QPE-02
490,08
QPE-03
QPE-04
521,93

B
460,17
490,08
521,93
555,86

C
490,08
521,93
555,86
591,99

D
521,93
555,86
591,99
630,47

E
555,86
591,99
630,47
671,45

QPE-05
QPE-06
QPE-07
QPE-08
QPE-09
QPE- 10

555,86
591,99
630,47
671,45
715,09
761,57

591,99
630,47
671,45
715,09
761,57
811,08

630,47
671,45
715,09
761,57
811,08
863,80

671,45
715,09
761,57
811,08
863,80
919,96

Proc.

715,09
761,57
811,08
863,80
919,96
979,75

ANEXO IX, a que se refere o inciso I do Artigo 94 da Lei
e 13.652, de 25 de setembro de 2003
QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA PROMOÇÃO SOCIAL
R89/GRAUS
A
5
C
D
QPP-01
QPP-02
QPP-03
QPP-04

367,60
396,98
428,71
463,01

404,35
436,69
471,64
509,37

444,76
480,35
518,77
560,23

489,24
528,36
570,62
616,28

538,16
581,21
627,71
677,95

ANEXO X, a que se refere o inciso Ido artigo 95 da Lei ti•
13.652, de 25 de setembro de 2003
MAGISTÉRIO MUNICIPAL
PROFESSOR DFSENV. INFANTIL - JORNADA DE 30
HORAS SEMANAIS
REI/GRAUS
A
O
c
O
E
QPE-1I
QPE-I2
QPE-I3
QPE-14
QPE-15
QPE-I6
QPE-17
QPE-18
QPE-19
QPE-20
QPE-2I

934,30
995,06
1.059,73
1.128,70
1.202,01
1.210,10
1363,28
1.451,93
1346,31
1646,93
1.753,87

995,06
1.059,73
1.128,70
1202,01
1280,10
1363,28
1.451,93
1.546,31
1.646,93
1.753,87
1.867,93

1.059,73
1.128,70
1.202,01
1.280,10
1363,28
1.451,93
1346,31
1.646,93
1.153,87
1.867,93
1.989,39

1.128,70
1/02,01
1/80,10
1363,28
1.451,93
1346,31
1.646,93
1.753,87
1.867,93
1.989,39
2.118,74

1102,01
1.280,10
1363,28
1.451,93
1346,31
1.646,93
1.753,87
1.867,93
1.989,39
2.118,74
2.256,34

MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA ESPECIAL INTEGRAL
REY/GRAUS
A
II
C

Lívia

QPE-11
QPE-12 .
Q1'E- 13
QPE-14
QPE-15
QPE-16
QPE-17
QPE-18
QPE-19
QPE-20
QPE-21

1.161,58
1.237,02
1.317,39
1.402,98
1.494,22
1.591,35
1.694,90
1.804,96
1.922,33
2.047,34
2.180,45

961,52
1.024,04
1.090,59
1.161,58
1.237,02
1.317,39
1.402,98
1.494,22
1391,35
1.694,90
1.804,96

.

1.024,04
1.050,59
1.161,58
1.237,02
1317,39
1.402,98
1.494,22
1.591,35
1.694,90
1.804,96
1.922,33

1.090,59
1.161,38
1137,02
1317,39
1.402,98
1.494,22
1.591,35
1.694,90
1.804,96
1.922,73
2.047,34

MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA BÁSICA E ESPECIAL DE 40815
REF/GRAUS
A
O
c
D

MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA BÁSICA DO PROFESSOR
REF/GRAUS
A
B
C
QPE- 11
QPE- 12
QPE- 13
QPE- 14
QPE-15
QPE-16
QPE-17
QPE-18
QPE- 19
QPE-20
QPE-2I

480,76
512,02
545,30
580,78
618,51
658,69
701,50
747,11
795,68
847,45
902,48

512,02
545,30
580,78
618,51
658,69
701,50
747,11
795,68
847,45
902,48
961,17

545,30
580,78
618,51
658,69
701,50
747,11
795,68
847,45
902,48
961,17
1.023,67

E
580,78
618,51
658,69
701,50
747,11
795,68
847,45
902,48
961,17
1.023,67
1.090,22

618,51
658,69
701,50
747,11
795,68
847,45
902,48
961,17
1.023,67
1.090,22
1.161,03

MAGISTÉRIO MUNICIPAL
JORNADA ESPECIAL AMPLIADA
REF/GRAUS
QPE-It
QPE-12
QPE-13
Q1'E-14
QPE-15
QPE-16
QPE-17
QPE-18
QPE-19
QPE-20
QPE-21

A
721,19
768,09
817,98
871,18
927,80
988,09
1.052,30
1.120,72
1.193,53
1271,13
1353,78

O
768,09
817,98
871,18
927,80
988,09
1.052,30
1.120,72
1.193,53
1.271,13
1353,78
1.441,80

C

I)

817,98
871,18
927,80
988,09
1.052,30
1.120,72
1.193,53
1.271,13
1353,78
1.441,80
1.535,47

871,18
927,80
988,09
1.052,30
1.120,72
1.193,53
1271,13
1353,78
1.441,80
1335,47
1.635,24

E

'

927,80
988,09
1.052,30
1.120,12
1.193,33
1171,13
1.353,78
1.441,80
1335,47
1.635,24
1.741,58

solam-Ao

Noguelr
RIV 1 1.274
1.237,02
1317,39
1.407,98
1.49422
1391,35
1.694,90
1.804,96
1.922,33
2.047,34
2.180,45
2321,06

. E

1.649,42
QPE-11
1282,10
1365,45 1.454,24 1.548,71
QPE-12
1365,45
1.454,24 1348,71
1.649,42
1.756,58
QPE-13
1.454,24
1.548,71
1.649,42
1.756,58
1.870,76
QPE-14
1348,71
1.649,42 1.756,58
1.870,76
1.992,34
QPE-I5
1.649,42
1.756,58 1.870,76
1.992,34 2.121,89
QPE-I6
1.756,58
1.870,76 1.992,34 2.121,89 2.259,82
QPE-17
1870,76
1.992,34 2.121,89 2.239,82 2.406,10
QPE-18
1.992,34 2.121,89 2.259,82 2.406,70 2.563,15
QPE-19
2.121,89 2.259,82 2.406,70 2.563,15
2.729,73
QPE-20
2.259,82 2.406,70 2363,15 2.729,73 2.907,111
QPE-21
2.406,70 2.563,15 2329,73 2.907,18 3.096,12
3.297,41
QPE-22
2.563,15 2.729,73 2.907,18 3.096,12
OBS.: Aplica-se ao Secretário de Escola a tabela acima

QUADRO DO ENSINO MUNICIPAL
JORNADA DE TEMPO PARCIAL
REE/GRAUS
c
A
O
EM 01
246,60
258,95
271,90
-

ANEXO XI, a que se referem o inciso II dos Artigos
90,91,94 e 95 da Lei e 13.652, de 25 de setembro de 2003

O

EM - 02
EM - 03
EM - 04
EM-OS
EM - 06
EM - 07
EM -08
EM .09
EM - 10
EM-li
EM - 12

258,95
271,90
285,49
299,79
314,78
330,50
347,04
364,40
387,62
401,76
421,85

271,90
285,49
299,79
314,78
330,50
347,04
364,40
382,62
401,76
421,85
442,95

285,49
299,79
314,78
330,50
347,04
364,40
382,62
401,76
421,85
442,95
465,10

JORNADA DE TEMPO INTEGRAL
O
C
REF/GRAUS
A
EM - 01
EM - 02
EM -03
EM -04
EM-OS
EM - 06
EM -01
EM -08
EM -09
EM - 10
EM-li
EM -12

493,20
517,89
543,80
570,98
599,58
629,56
660,99
694,09
728,79
765,24
803,52
843,70

517,89
543,80
570,98
599,58
629,56
660,99
694,09
728,79
765,24
803,52
843,70
885,91

543,80
570,98
599,58
629,56
660,99
694,09
728,79
765,24
803,52
843,70
885,91
930,19

E
285,49
299,79
314,78
330,50
347,04
364,40
382,62
401,76
421,85
442,95
465,10
488,36

D
570,98
599,58
629,56
660,99
694,09
728,79
765,24
803,52
843,70
885,91
930,19
976,73

299,79
314,78
330,50
347,04
364,40
382,62
401,76
421,85
442,95
465,10
488,36
511,80

E
599,58
629,56
660,99
694,09
728,79
765,24
803,52
843,70
885,91
930,19
976,73
1025,59

REFERÊNCIA
EMS .0I
EMS - 03
EMS -04

.NÍVEL BÁSICO • MÉDIO
JORNADA DE 4011S SEMANAIS
A
O
C
REF/GRAUS

VALOR
82,2
90,63
95,16

QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA PROMOÇÃO SOCIAL
GRUPO 2 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
RF.FIGRAUS
A
8
C
D
E
QPP-01
QPP-02
QPP-03
QPP-04

378,30
408,55
441,19
476,49

416,12
449,41
485,37
524,20

457,72
494,34
533,88
576,54

503,49
543,15
581,24
634,23

553,84
598,14
6445,00
697,69

MAGISTÉRIO MUNICIPAL
PROFESSOR DESENV. INFANTIL - JORNADA DE 30
HORAS SEMANAIS
REF/GRAUS
A
8
C
QPE-I1
QPE-I2
QPE-I3
QPE-I4
QPE-15
QPE-16
QPE-17
QPE-18
QPE-19
QPE-20
QPE-2I

961,52
1.024,04
1.090,59
1161,58
1.237,02
1317,39
1.402,98
1.494,22
1391,35
1.694,90
1.804,96

1.024,04
1.090,59
1.161,58
1.237,02
1.317,39
1.402,98
1.494,22
1391,35
1.694,90
1104,96
1.922,33

1090,59
1.161,58
1237,02
1.317,39
1.402,98
1.494,22
1.591,35
1.694,90
1.804,96
1.922,33
2.047,34

1.161,58
1.237,02
1317,39
1.402,98
1.494,22
1391,35
1.694,90
1.804,96
1.922,33
2.017,34
2.180,45

1317,39
1.402,98
1.494,22
1.591,35
1.694,90
1804,96
1922,33
2.041,34
2.180,45
2322,06

ANEXO XII, a que te refere o inciso Ido Artigo 105 da Lei

13.652, de 25 de setembro de 2003
QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
NÍVEL BÁSICO - MÉDIO
JORNADA DE 30 HS SEMANAIS
A
REF1G1RAUS
B
C
QPS-01
QPS-02
Q1'S-03
QPS-04
QPS-05
QPS-06
QPS-07
QPS-08
QPS-09
QPS-10

222,75
245,01
269,52
296,46
326,11
352,20
380,39
410,79
443,65
479,17

245,01
269,52
296,46 326,11
358,72
387,41
418,41
451,86
488,02
527,04

269,52
296,46
326,11
358,72
394,58
426,13
460,26
497,10
536,85
579,79

O
296,46
326,11
358,72
394,58
434,04
468,78
506,28
546,78
590,51
637,77

E
326,11
358,72
394,58
434,04
477,46
515,65
556,91
601,48
649,56
701,54

OBS.: Aplica-se aos servidores do Nível Médio sujeitos ai24
NÍVEL BÁSICO - MÉDIO
JORNADA DE 36 HS SEMANAIS
REFIGRAUS
O
A
c
QPS-01
QPS-02
QPS-03
QPS-04
QPS-05
QPS-06
QPS-07
QPS-08
QPS-09
QPS-10

267,27
294,00
323,40
355,73
391,33
422,62
456,43
492,96
532,40
575,02

294,00
323,40
355,73
391,33
430,47
464,89
502,05
542,24
585,65
632,48

323,40
355,73
391,33
430,47
473,51
511,37
552,29
596,41
644,18
695,75

II
355,73
391,33
430,47
473,51
520,84
562,50
607,52
656,14
708,67
765,32

E
391,33
430,47
473,51
520,84
572,96
618,78
668,25
721,75
779,52
841,88

D

395,27
QPS-01
296,94
326,66
359,33
434,77
QPS-02
359,33
395,27
326,66
395,27
434,77
418,27
QPS-03
359,33
395,27
434,77
478,27
526,10
QPS-04
QPS-05
434,71
478,27
526,10
518,75
568,21
625,01
469,60
516,55
QPS-06
557,88
613,65
675,02
QPS-07
507,15
729,02
QPS-08
547,74
602,51
662,77
787,36
591,52
650,71
715,80
QPS-09
850,36
QPS-10
638,86
702,79
773,05
OBS.: Aplica-se ao Auxiliar de Consultório Dentário
e Auxiliarão Enfermagem sujeitos a 2-30

NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 20 HS SEMANAIS
A
C
REF/GRAIlti
O
QPS-I1
QPS-I2
QPS-I3
QPS-14
QPS-15
QPS-16
QPS-17
QPS-18
QPS-19

693,81
756,26
824,33
898,55
979,40
1.067,54
1.163,59
1.264,32
1312,47

756,26
824,33
891,55
979,40.
1.067,54
1.163,59
1.268,32
1.382,47
1.506,94

824,33
898,55
979,40
1.067,54
1.163,59
1268,32
1382,47
1306,94
1.642,56

D

E
434,77
478,27
526,10
578,75
636,60
687,53
742,55
801,96
866,11
933,37

E

891,55
919,40
1.067,54
1.163,59
1168,32
1382,47
1306,94
1.642,56
1.790,36

979,40
1.067,54
1.163,59
1168,32
1.382,47
1.506,94
1.642,56
1.790,36
1.951,51

1.078,19
1.175,28
1.281,05
1396,33
1.522,03
1.654,98
1108,31
1.971,06
2.148,45

1.175,28
1181,05
1396,33
1.522,03
1.658,98
1.808,31
1.971,06
2.144,45
2341,83

D
1347,81
1.469,08
1.601,31
1.745,43
1.902,52
2.073,77
1260,32
1.463,83
2.685,58

1.469,08
1.601,31
1.745,43
1.902,52
2.073,77
2.260,32
2.463,83
1.685,58
2.927,25

1.617,39
1.762,92
1.921,57
2.094,48
2.283,00
2.488,45
2.712,44
2.956,62
3122,66

1.762,92
1.921,51
2.094,48
2183,00
2.488,45
2.712,44
2.956,62
3.222,66
3312,72

NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 24 In SEMANAIS
C
A
REF/GRAUS
QPS-Il
QPS-I2
QPS-13
QPS-I4
QPS-I5
QPS-16
QPS-17 .
QPS.I8
QPS-19

832,62
907,51
989,18
1.078,19
1.175,28
1.281,05
1.396,33
1322,03
1.658,98

907,51
989,18
1.074,19
1.175,28
1.281,05
1396,33
1.522,03
1.658,98
1808,31

989,18
1.078,19
1.175,28
1.281,05
1396,33
1322,03
1.658,98
1.808,31
1.971,06

NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 30 HS SEMANAIS
RERGRAUS
QPS-11
QPS-I2
QPS-13
QPS-14
QPS-15
QPS-16
QPS-17
QPS-18
Q1'S-19

A
1.040,72
1.134,37
1.236,47
1347,81
1.469,08
1.601,31
1.745,43
1.902,52
2.013,77

B
1.134,37
1.236,47
1.347,81
1.469,08
1.601,31
1.745,43
1.902,52
2.073,77
2.260,32

C
1136,47
1347,81
1.469,08
1.601,31
1.745,43
1.902,52
2.073,77
2.260,32
2.463,83

E

NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 36 HS SEMANAIS
A
a
c
REF/GRAUS
QPS-11
QPS-I2
QPS-I3
QPS-14
QPS-15
QPS-I6
QPS-17
QPS-I8
QPS-I9

1.248,89
1361,29
1.483,83
1.617,39
1.762,92
1.921,57
1.094,48
2.283,03
2.488,45

1.361,29
1.483,83
1.617,39
1.762,92
1.921,57
2.094,48
2.283,00
2.488,45
2.712,44

1.483,83
1.617,39
1.762,92
1.921,57
2.094,48
2.283,00
1.488,45
2.712,44
2.956,62

-olha
roc. No.

:3

JORNADA DE 40 RS SEMANAIS

NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 20 HS SEMANAIS

KEY/GRAUS

REF/GRAUS

QPS-I1
QPS-12
QPS-13
QPS-I4
QPS-I5
QPS-I6
QPS-17
QPS-18
QPS-I9

A
1.387,62
1.512,51
1.648,66
1.797,10
1.958,79
2.135,09
2.327,18
2.536,64
2.764,93

B

C

1.512,51
1.648,66
1.648,66 • 1.797,10
1.797,10
1.958,79
1.958,79
2.135,09
2.135,09 2327,18
2327,18
2.536,64
2.536,64 2.764,93
2.764,93 3.013,88
3.013,88 3.285,12

1.797,10
1.958,79
2.135,09
2.327,18
2.536,64
2.764,93
3.013,88
3.285,12
3.580,71

1.958,79
2.135,09
2327,18
2336,64
2.764,93
3.013,88
3185,12
3.580,71
3.903,02

ANEXO XIII, • que se refere o ludso H do Artigo 105 da
Lei e 13.652, de 25 de setembro de 2003
VIII - QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE
NÍVEL BÁSICO - MÉDIO
JORNADA DE 30 RS SEMANAIS
REI/GRAUS

A

B

C

o

E

QPS-01
227,07
249,76
274,75
302,22
332,44
QPS-02
249,76
274,75
302,22
332,44
365,68
Q9S-03
274,75
302,22
332,44
365,68
402,24
QPS-04
302,22
332,44
365,68
402,24
442,47
QPS-05
332,44
365,68 - 402,24
442,47
486,73
QPS-06
359,04
394,94
434,41
477,89
525,66
QPS-07
387,78
426,53
469,19
516,11
567,72
QPS-08
418,77
460,64
506,75
557,39
613,16
QPS-09
452,27
497,50
547,27
601,98
662,17
QPS-I0
488,47
537,27
591,05
650,15
715,17
OBS.: Aplica-se aos servidores do Nível Médio sujeitos a 3-24
NÍVEL BÁSICO - MÉDIO
JORNADA DE 36 1E5 SEMANAIS
IMF/GRAUS
QPS-01
QPS-02
QPS-03
QPS-04
QPS-05
QPS-06
QPS-07
QPS-08
QPS-09
QPS-10

A

5

272,46
299,71
329,68
362,64
398,93
430,83

299,71
329,68
362,64
398,93
438,83
473,92
511,80
552,77
597,02
644,76

465,30
502,53
542,73
586,18

C
329,68
362,64
398,93
438,83
482,71
521,30
563,01
608,06
656,69
709,26

E
362,64
398,93
438,83
482,71
530,95
573,43
619,32
668,88
722,43
780,18

398,93
438,83
482,71
530,95
584,08
630,80
681,23
735,77
794,66
858,23

NÍVEL BÁSICO - MÉDIO
JORNADA DE 40885 SEMANAIS
EERGRAUS

A

o

QPS-01
302,70
333,01
366,30
402,95
QPS42
333,01
366,30
402,95
443,22
QPS-03
366,30
402,95
443,22
487,56
Q1'S-04
402,95
443,22
487,56
536,32
QPS-05
443,22
487,56
536,32
589,98
QPS-06
478,72
526,58
579,24
637,15
QPS-07
517,00
568,71
625,57
688,13
QPS-08
558,38
614,21
675,64
743,18
QPS-09
603,00
663,35
729,70
802,65
QPS-I0
651,26
716,44
788,06
866,87
OBS.: Aplica-se ao Auxiliar de Consultório Dentário
e Auxiliar de Enfermagem sujeitos a 1-30

E
443,22
487,56
536,32
589,98
648,96
700,88
756,97
817,53
882,92
953,54

QPS-I I
QPS-12
QPS-I3
QPS-I4
QPS-I5
QPS-I6
QPS-18QPS-I9

A
707,28
770,94
840,34
916,00
998,41
1.088,27
1.186,19
1.292,95
1.409,31

B

C

770,94
840,34
916,00
998,41
1.088,27
1.186,19
1.292,95
1.409,31
1.536,20

840,34
916,00
998,41
1.088,27
1.186,19
1/92,95
1.409,31
1336,20
1.674,46

1.1v1" -Amorna° Noguelro
F
1 .2 7'4
916,00
998,41
998,41
1 .008, 27
1.088,27
1.186,19
1.1860
1.292,95
1.292,95
1-4429,31
1.409,31
1.536,20
1.674,46
1336,20
1.825,12
1.674,46
1.825,12
1.989,40

NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 24 HS SEMANAIS
RIF/GRAUS
QPS-11
QPS-12
QPS- 13
QPS-14
QPS-15
QPS-16
QPS- I 7
QPS-18
QPS-19

A
848,79
925,13
1.008,39
1.099,13
1.198,10
1305,93
1.423,44
1.551,59
1.691,19

5

c

925,13
1.008,39
1.099,13
1.198,10
1305,93
1.423,44
1551,59
1.691,19
1.143,42

1.008,39
1.099,13
1.191,10
1305,93
1.423,44
1351,59
1.691,19
1.843,42
2.009,33

NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 30 LIS SEMANAIS
5
A
RU/GRAUS
C
QPS-11
QPS-I2
QPS-13
QPS-14.
QPS-15
QPS-16
QPS-17
QPS- 18
QPS-19

1.060,93
1.156,40
1.260,48
1373,98
1.497,60
1.632,40
1.779,32
1.939,47
2.114,04

1.156,40
1160,48
1373,98
1.497,60
1.632,40
1.779,32
1.939,47
2.114,04
2304,21

1160,48
1373,98
1.497,60
1.632,40
1.779,32
1.939,47
2.114,04
2.304,21
2311,67

1.099,13
1.198,10
1305,93
1.423,44
1.551,59
1.691,19
1.843,42
2.009,33
2.190,16

D

1.198,10
1.305,93
1.423,44
1351,59
1.691,19
1.843,42
• 2.009,33
2.190,16
2.387,30

E

1373,98
1.497,60
1.632,40
1.779,32
1939,47
2.114,04
2304,21
2.511,67
2.737,73

1.497,60
1.632,40
1.779,32
1.939,47
2.114,04
2304,21
2311,67
2.737,73
2.984,09

D

E

NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 36 LIS SEMANAIS

RIF/GRAUS
QPS-I I
QPS-12
QPS-I3
QPS- 14
QPS-15
Q1'S-16
QPS-17
QPS-I 8
QPS-19

A
1.273,14
1387,72
1312,64
1.648,79
1.797,15
1.958,88
2.135,15
2327,33
2.536,77

5

C

1.387,72
1312,64
1.648,79
1.797,15
1.958,88
2.135,15
2327,33
2336,77
2.765,11

1312,64
1.648,79
1.797,15
1.958E8
2.135,15
2327,33
2.536,77
2.765,11
3.014,03

1.797,15
1.648,79
1.9580
1.797,15
2.135,15
1.958,88
2.327,33
2.135,15
2327,33 2336,77
2.765,11
2.536,77
3.014,03
2.765,11
3.285,24
3.014,03
3.580,93
3185,24

NÍVEL SUPERIOR
JORNADA DE 40 HS SEMANAIS

REF/GRAUS
QPS-11
QPS-I3
QPS-I4
QPS-I5
QPS-I6
QPS-17
QPS-18
QPS-I9

A
1.414,56
1341,88
1.680,67
1.832,00
1.996,83
2.176,55
/372,37
2385,90
2.818,62

a

E

C

1.680,67
1341,88
1.832,00
1.680,67
1.832,00
1.996,83
1.996,83 4, 2.176,55
2.176,55 2.372,37
2372,37
2.585,90
2385,90 2.818,62
2.818,62 3.072,41
3.072,41
3.348,91

1.832,00
1.996,83
2.176,55
2372,37
2.585,90
2.818,62
3.072,41
3348,91
3.650,24

1.996,83
2.176,55
2.372,37
2.585,90
2118,62
3.072,41
3.348,91
3.650,24
3.978,81

Anexo XIV a que se referem os artigos 122 e 123 da Lei n° 13.652, de 25 de setembro de 2003
Quadro dos Profissionais da Fiscalização
Enquadramento de Cargos - Grupo 1
SITUAÇÃO

ATUAL

N° de
Cargos
1.201

Denominação do Cargo

Ref.

Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5

N° de
Parte
Tabela Cargos
PP-I II

Agente Vistor
a)
b)
c)
d)
e)

r

841

SITUA
,
Denominação do Cargo

Ref.

ÃO

PP-III

AGENTE VI STOR
CLASSE I

QPF-1
QPF-2
QPF-3
QPF-4
QPF-5

360

NOVA

Parte
Tabela 1

Forma de Provimento
Mediante concurso público de provas ou
de provas e títulos, exigido o diploma de
curso superior expedido por entidade oficial
ou oficializada, devidamente registrado no
úrgão competente.

a) Categoria 1

QPF-6

Enquadramento, exigida a habilitação especifica.

b) Categoria 2

QPF-7

Enquadramento, dentre titulares de cargos
da Categoria 1, com no mínimo 3 (três)
anos na Categoria.

c) Categoria 3

QPF-8

Enquadramento, dentre titulares de cargos
da Categoria 2, com no mínimo 4 (quatro)
anos na Categoria.

d) Categoria 4

QPF-9

Enquadramento, dentre titulares de cargos
da Categoria 3, com no mínimo 4 (quatro)
anos na Categoria.

AGENTE VISTOR
CLASSE II

PP-III

Mediante concurso de acesso de provas e
títulos, dentre titulares de cargos da Categoria 4, Classe I, com 11 (onze) anos de
efetivo exercício na carreira.

Anexo XIV a que se referem os artigos 122 e 123 da Lei n° 13.652, de 25 de setembro de 2003
Quadro dos Profissionais da Fiscalização
Enquadramento de Cargos - Grupo 1
SITUAÇÃO
N° de
Cargos
1.201

ATUAL

Denominação do Cargo

Ref.

Agente Vistor
a)
b)
c)
d)
e)

Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 4
Categoria 5

N° de
Parte
Tabela Cargos
PP-III

841

NOVA
SITUA;ÃO
Parte
Denominação do Cargo
Tabela
Ref.
PP-Ill

AGENTE VISTOR
CLASSE 1

QPF-1
QPF-2
QPF-3
QPF-4
QPF-5

Forma de Provimento

Mediante concurso público de provas ou
de provas e títulos, exigido o diploma de
curso superior expedido por entidade oficial
ou oficializada, devidamente registrado no
órgão competente.

a) Categoria 1

QPF-6

Enquadramento, exigida a habilitação específica.

b) Categoria 2

QPF-7

Enquadramento, dentre titulares de cargos
da Categoria 1, com no mínimo 3 (tês)
anos na Categoria.

c) Categoria 3

QF'F-8

Enquadramento, dentre titulares de cargos
da Categoria 2, com no mínimo 4 (quatro)
anos na Categoria.

d) Categoria 4

QPF-9

Enquadramento, dentre titulares de cargos
da Categoria 3, com no mínimo 4 (quatro)
anos na Categoria.
•

360

AGENTE VISTOR
CLASSE II

PP-Ill

Mediante concurso de acesso de provas e
títulos, dentre titulares de cargos da Categoria 4, Classe I, com 11 (onze) anos de
efetivo exercício na carreira.
I

-fp

-

SITUAÇÃO
Car os

Denomina

SITUA

ATUAL

N° de
o do Car o

Ref.

N° de
Parte
Tabela Car • os

Denomina ão do Ca o

Ref.

AO
Parte
Tabela

NOVA
Forma de Provimento

a) Categoria 1

QPF-10

Enquadramento, dentre titulares de cargos
da Categoria 4, Classe I, com 11 (onze)
anos de efetivo exercido na carreira e título
de especialização ou extensão universitária, reconhecido na forma da lei, ou créditos
em atividades técnico-científica ou em atMdadas de educação continuada, realizadas
ou referendadas pela PMSP, todos correlacionados com a carreira, totalizando no mínimo 360 (trezentas e sessenta) horas.

b) Categoria 2

QPF-11

Enquadramento, dentre titulares de cargos
da Categoria 1, Classe II, com no mínimo
4 (quatro) anos na Categoria e titulo de especialização ou extensão universitária, reconhecido na forma da lei, ou créditos em
atividades técnico-cientifica ou em atividades de educação continuada, realizadas ou
referendadas pela PMSP, todos correlacionados com a carreira, totalizando no mínimo 720 (setecentas e vinte) horas.

"I '

CD
o' ,

0Z

-

i1/4

04

SITUAÇÃO

N° de
karos

ATUAL

Denominação do Cargo

Ref.

k

Parte
NP de
Tabela Cargos

NOVA
SITUAÇÃO
Parte
Tabela
Denominação do Cargo , Ref.
c) Categoria 3

:
,

,
.

QPF-12

•
Forma de Provimento

Enquadramento, dentre titulares de cargos
da Categoria 2, Classe II, com no mínimo 5
(cinco) anos na Categoria e 5 (cinco) anos
de cargos de provimento em comissão de •
Chefia, Direção, Assistência ou Assessoramento e outros, exercidos durante a permanência na carreira e Mestrado ou Doutorado
ou Livre Docência na área de atuação, reconhecido na forma da lei, ou créditos em atividades técnico-científica ou em atividades
de educação continuada, realizadas ou referendadas pela PMSP, todos correlacionados com a carreira, totalizando no mínimo
1080 (um mil e oitenta) horas.

SITUAÇÃO ATUAL
N° de
Cargos
61

Denominação do Cargo

Ref.

Agente de Apoio Fiscal
a) Categoria 1
b) Categoria 2
c) Categoria 3
d) Categoria 4
e) Categoria 5

Parte
N° de
Tabela „Cargos,
PP-III

43

Denominação do Cargo

SITUAÇÃO NOVA
Parte
Tabela
Ref.

AGENTE DE APOIO FISCAL
CLASSE

PP-III

QPF-1
QPF-2
QPF-3
QPF-4
QPF-5

18

Forma de Provimento

Mediante concurso público de provas ou
de provas e títulos, exigido o diploma de
curso superior expedido por entidade oficial
ou oficializada, devidamente registrado no
órgão competente.

a) Categoria 1

QPF-6

Enquadramento, exigida a habilitação específica.

b) Categoria 2

QPF-7

Enquadramento, dentre titulares de cargos
da Categoria 1, com no mínimo 3 (três)
anos na Categoria.

c) Categoria 3

QPF-8

Enquadramento, dentre titulares de cargos
da Categoria 2, com no mínimo 4 (quatro)
anos na Categoria.

d) Categoria 4

QPF-9

Enquadramento, dentre titulares de cargos
da Categoria 3, com no mínimo 4 (quatro)
anos na Categoria.

AGENTE DE APOIO FISCAL
CLASSE II

PP-Ill

Mediante concurso de acesso de provas e
títulos, dentre titulares de cargos da Categoria 4, Classe I, com 11 (onze) anos de
efetivo exercido na carreira.

SITUA
N° de
Caros

AO ATUAL

Denomina o do Ca o

Ref..

N° de
Parte
Tabela Car os

Denoml ão do Ca o

SITUAÇAO NOVA
Parte
Ref. Tabela

Forma de Provimento

a) Categoria 1

QPF-10

Enquadramento, dentre titulares de cargos
da Categoria 4, Classe I, com 11 (onze)
anos de efetivo exercício na carreira e título
de especialização ou extensão universitária, reconhecido na forma da lei, ou créditos
em atividades técnIco-cientlfica ou em atividades de educação continuada, realizadas
ou referendadas pela PMSP, todos correlacionados com a carreira, totalizando no mínimo 360 (trezentas e sessenta) horas.

b) Categoria 2

QPF-11

Enquadramento, dentre titulares de cargos
da Categoria 1, Classe II, com no mínimo
4 (quatro) anos na Categoria e titulo de especialização ou extensão universitária, reconhecido na forma da lei, ou créditos em
atividades técnico-científica ou em atividades de educação continuada, realizadas ou
referendadas pela PMSP, todos correlacionados com a carreira, totalizando no mínimo 720 (setecentas e vinte) horas.

SITUAÇÃO
I N° de
Cargos

ATUAL

Denominação do Cargo

Ref.

N° de
Parte
Tabela Cargos

NOVA
SITUAÇÃO
Parte
Tabela
Denominaião do Cargo
Ref.
c) Categoria 3

QPF-12

Forma de Provimento

Enquadramento, dentre titulares de cargos
da Categoria 2, Classe II, com no mínimo 5
(cinco) anos na Categoria e 5 (cinco) anos
de cargos de provimento em comissão de
Chefia, Direção, Assistência ou Assessoramento e outros, exercidos durante a permanência na carreira e Mestrado ou Doutorado
ou Livre Docência na área de atuação, reconhecido na forma da lei, ou créditos em atividades técnico-científica ou em atividades
de educação continuada, realizadas ou referendadas pela PMSP, todos correlacionados com a carreira, totalizando no mínimo
1080 (um mil e oitenta) horas.

roc. N°.
Lívia

30

Salomão Nogueira
RF 11;74

ANEXO XV a que se refere o artigo 126 da Lei n 2 13.652, de 25 de setembro de 2003
QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO
TABELA A - GRUPO 1
JORNADA BÁSICA DE 30 HS SEMANAIS
REF/GRAUS
A
B
C
QPF-06
918,45
968,97
1.022,27
QPF-07
968,97
1.022,27
1.078,47
QPF-.08
1.022,27
1.078,47
1.137,80
QPF-09
1.078,47
_1.137,80
1.200,38
QPF-10
1.137,80
1.200,38
1.266,41
QPF-11
1.200,38
1.266,41
1.336,05
QPF-12
1.266,41
1.409,53
1.336,05

D
1.078,47
1.137,80
1.200,38
1.266,41
1.336,05
1.409,53
1.487,05

E
1.137,80
1.200,38
1.266,41
1.336,05
1.409,53
1.487,05
1.568,86

QUADRO DOS PROFISSIONAIS DA FISCALIZAÇÃO
TABELA B - GRUPO 1
JORNADA BÁSICA DE 40 HS SEMANAIS
REF/GRAUS
A
B
C
QPF-06
1.224,60
1.291,96
1.363,02
QPF-07
1.291,96
1.363,02
1.437,97
QPF-08
1.363,02
1.437,97
1.517,07
QPF-09
1.437,97
1.517,07
1.600,51
QPF10
1.517,07
1.600,51
1.688,54
QPF-11
1.600,51
1.688,54
1.781,40
QPF-12
1.781,40
1.688,54
1.879,38

D
1.437,97
1.517,07
1.600,51
1.688,54
1.781,40
1.879,38
1.982,73

E
1.517,07
1.600,51
1.688,54
1.781,40
1.879,38
1.982,73
2.091,81

Anexo XVI a que se refere o artigo 142 da Lei n° 13.652, de 25 de setembro de 2003
Quadro dos Profissionais da Fiscalização
Tabela de Cálculo de Gratificações
GRATIFICAÇÃO

Percentual

Gratificação de Difícil
Acesso
.

, Gratificação de Gabinete,
calculada com base na
, referência do cargo do
servidor.

SITUAÇÃO NOVA

SITUAÇÃO ATUAL

30% ou 50% de
acordo com a localização da unidade de trabalho.

30%

Incidência

Percentual

Padrão correspondente a Classe Inicial da
respectiva carreira.

30% ou 50% de
acordo com a localização da unidade de trabalho.

Grau "A" da Referència do cargo.

30%

Incidência

Cargos Efetivos do Grupo 1 - Agente Vistor e Agente de Apoio
Fiscal
Grau "A" da Referência NS-1 do Quadro Geral do Pessoal.

Cargos Efetivos do Grupo 1 - Agente Vistor e Agente de Apoio
Fiscal
Classe I : Grau "A" das Referências NS-1, NS-2, NS-3 e NS-4,
do Quadro Geral do Pessoal, para as Categorias 1,
2, 3 e 4, respectivamente;
Classe II: Grau "E" das Referências NS-1, NS 2 e NS-3, do
Quadro Geral do Pessoal, para as Categorias 1, 2
e 3, respectivamente.
-
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Revogação:
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Alterações:

LEI No 13.883 18/08/2004 (ver documento)
Sem revogação expressa
Dispõe 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.
Projeto de Lei N 0 873/2003 (ver documento)
EXECUTIVO; Marta Suplicy
Decreto no 45.517/2004 - Regulamenta esta Lei. (ver documento)
PARA VERIFICAR SE HÁ ALTERAÇÕES PARA OS ATOS E DECRETOS DE REGULAMENTAÇÃO
DESTA NORMA, FAÇA NOVA PESQUISA PELO NÚMERO DE CADA ATO OU DECRETO DE
REGULAMENTAÇÃO.
Revoga a Lei no 13.121/2001. (ver documento)
- Resolução da CMSP no 5/2011 - Disciplina o afastamento de servidores eleitos dirigentes de
entidades sindicais ou classistas, no âmbito da CMSP.
Lei 16.238/2015 - Altera o "caput" do art. 5° desta Lei. (ver documento)
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LEI No 13.883, DE 18 DE AGOSTO DE 2004
(Projeto de Lei no 873/03, do Executivo)

Dispõe 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.
MARTA SUPLICY, Prefeita do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 10 de agosto
de 2004, decretou e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 10 Para atender ao princípio da eficiência, bem assim com vistas ao
aprimoramento dos sistemas participativos previstos no artigo 6° da Lei n 0 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. 2 0 Constitui direito dos servidores referidos no artigo 1 0 desta lei ter assegurado o
afastamento de seus cargos ou funções, quando investidos em mandato sindical ou
classista, observados os seguintes limites:
I - para entidade de classe ou fiscalizadora de profissão que congregue, no mínimo,
600 (seiscentos) servidores municipais e municipalizados associados, será assegurado
o afastamento de 1 (um) dirigente, desde que o número de cargos da categoria esteja
por lei limitado a menos de 2.000 (dois mil) servidores;
II - para entidade de classe ou fiscalizadora de profissão que congregue, no mínimo,
2.000 (dois mil) servidores municipais e municipalizados associados, será assegurado
o afastamento de 2 (dois) dirigentes;
III - para entidade de classe ou fiscalizadora de profissão que congregue, no mínimo,
2.500 (dois mil e quinhentos) servidores municipais e municipalizados associados, será
assegurado o afastamento de 3 (três) dirigentes;
IV - para entidade de classe ou fiscalizadora de profissão cujo número de servidores
municipais e municipalizados associados seja superior a 4.000 (quatro mil), será
assegurado o afastamento de mais 1 (um) dirigente para cada grupo de 1.000 (um
mil) associados, obedecido o limite máximo de 18 (dezoito) afastamentos.
§ 1 0 Fica assegurada, ainda, a dispensa de ponto de um representante sindical, por
unidade de lotação, uma vez a cada bimestre.
§ 2 0 No caso dos profissionais de educação, a dispensa prevista no § 1 0 deste artigo
dar-se-á na proporção de um representante sindical para cada período de
funcionamento da unidade escolar.
Art. 3 0 São requisitos para autorização do afastamento:
I - quanto à entidade:
a) estar registrada no Registro Público competente;
b) ter como objetivo a representação de servidores municipais e municipalizados ou,
ainda, a fiscalização profissional de categorias integrantes do serviço público
municipal;
c) contar com o número de associados previsto no artigo 2° desta lei;
II - quanto ao servidor, incluindo o municipalizado:
a) estar no exercício do cargo efetivo há pelo menos 2 (dois) anos ou ser servidor
estável;
b) ter sido eleito e empossado no cargo de direção da entidade.
Art. 4 0 A competência para decisão dos pedidos de afastamento de que trata esta lei é
do Secretário do Governo Municipal.
Art. 5 0 O período de afastamento será de até 3 (três) anos, prorrogável no caso de
reeleição.
Parágrafo único. Será causa de cessação automática do afastamento, a perda ou a

interrupção no exercício do mandato, devendo a entidade comunicar o fato à
Secretaria do Governo Municipal no prazo de 5 (cinco) dias.
Art. 6 0 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;
II - não poderá ser despedido, exonerado ou dispensado, salvo a pedido, por infração
disciplinar ou por justa causa, na hipótese de ser celetista, observado o disposto no
inciso VIII do artigo 8 0 da Constituição Federal;
III - continuará contribuindo para o Instituto de Previdência Municipal de São Paulo IPREM e para o Hospital do Servidor Público Municipal - HSPM, na forma da legislação
em vigor.
Art. 7 0 O período de afastamento será considerado de efetivo exercício para todos os
efeitos legais.
Parágrafo único. Para efeito de mobilidade na carreira, o servidor afastado nos termos
desta lei receberá a pontuação com base na melhor nota obtida nos 3 (três) últimos
anos anteriores ao afastamento.
Art. 8 0 Para fins de cálculo de afastamento destinado ao exercício de mandato sindical
ou classista em entidades federativas, será levado em consideração 50% (cinqüenta
por cento) do número total de associados nas bases das entidades filiadas, limitado ao
número de 7 (sete) afastamentos por entidade, na seguinte conformidade:
I - 1 dirigente afastado para o mínimo de 1.200 (um mil e duzentos) associados;
II - 2 dirigentes afastados para o mínimo de 4.000 (quatro mil) associados;
III - 3 dirigentes afastados para o mínimo de 5.000 (cinco mil) associados;
IV - 4 dirigentes afastados para o mínimo de 8.000 (oito mil) associados;
V - 5 dirigentes afastados para o mínimo de 10.000 (dez mil) associados;
VI - 6 dirigentes afastados para o mínimo de 12.000 (doze mil) associados;
VII - 7 dirigentes afastados para o mínimo de 14.000 (catorze mil) associados.
Art. 9 0 O disposto nesta lei estende-se ao servidor eleito dirigente de outras entidades
sindicais que tenham, comprovadamente, dentre seus associados, também, servidores
municipais e municipalizados da administração direta e autárquica do Município de São
Paulo, observados os mesmos critérios de liberação previstos em seu artigo 2 0 .
Art. 10. A Secretaria Municipal de Gestão Pública manterá registro cadastral dos
afastamentos concedidos na forma desta lei, com referência às entidades sindicais ou
classistas e a cada servidor afastado.
Art. 11. Ficam mantidas as disposições das Leis no 11.229, de 26 de junho de 1992, no
11.434, de 12 de novembro de 1993, e no 12.396, de 2 de julho de 1997, aplicáveis
ao afastamento dos profissionais de educação, quando investidos em mandato de
dirigente sindical ou classista, que não contrariem os termos da lei.
Parágrafo único. Para os profissionais de educação afastados nos termos desta lei, será
mantida a remuneração correspondente:
I - às jornadas de trabalho, integral e especial, a que estejam submetidos à época do
afastamento;
II - à acumulação de cargos e funções públicas permitida na forma da legislação
específica.
Art. 12. O disposto nesta lei será regulamentado pelo Executivo, mediante decreto, no
prazo de 90 (noventa) dias, contados de sua publicação.
Art. 13. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei no
13.121, de 27 de abril de 2001.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 18 de agosto de 2004, 451 0 da
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fundação de São Paulo.
MARTA SUPLICY, PREFEITA
LUIZ TARCÍSIO TEIXEIRA FERREIRA, Secretário dos Negócios Jurídicos
LUIS CARLOS FERNANDES AFONSO, Secretário de Finanças e Desenvolvimento
Econômico
MONICA VALENTE, Secretária Municipal de Gestão Pública
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 18 de agosto de 2004.
JILMAR AUGUSTINHO TATTO, Secretário do Governo Municipal
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Título: LEI No 14.872 31/12/2008 (ver documento)
Sem revogação expressa
Ementa: Dispõe sobre a ampliação dos períodos da licença-gestante, da licença por adoção e da
licença-maternidade especial.
Projeto: Projeto de Lei No 537/2008 (ver documento)
Autor(es): EXECUTIVO; Gilberto Kassab
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LEI N 0 14.872, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2008
(Projeto de Lei n 0 537/08, do Executivo, aprovado na forma de Substitutivo do
Legislativo)
Dispõe sobre a ampliação dos períodos da licença-gestante, da licença por adoção e
da licença-maternidade especial.
GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 19 de
dezembro de 2008, decretou e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 1 0 . O art. 148 da Lei n 0 8.989, de 29 de outubro de 1979, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 148. À funcionária gestante será concedida, mediante inspeção médica,
licença de 180 (cento e oitenta) dias, com vencimento integral.
§ 3°. Durante a licença, cometerá falta grave a funcionária que exercer qualquer
atividade remunerada ou mantiver a criança em creche ou organização similar.
§ 4°. A vedação de manutenção da criança em creche ou organização similar, de
que trata o § 3 0 deste artigo, não se aplica ao período de 15 (quinze) dias que
antecedam ao termo final da licença, que se destinará à adaptação da criança a
essa nova situação.
§ 5°. A licença gestante de que trata este artigo, requerida após o parto e além do
décimo dia do puerpério, será concedida mediante a apresentação da certidão de
nascimento e vigorará a partir dessa data, podendo retroagir até 15 (quinze) dias."
(N R)
Art. 2°. O art. 2° da Lei n 0 13.379, de 24 de junho de 2002, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 2°. A licença-maternidade especial é a licença à gestante, de 180 (cento e
oitenta) dias, prevista no art. 148 da Lei n 0 8.989, de 29 de outubro de 1979,
acrescida do período correspondente à diferença entre o nascimento a termo e a
idade gestacional do recém nascido, devidamente comprovada." (NR)
Art. 3 0 . O art. 1° da Lei n 0 9.919, de 21 de junho de 1985, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 1°. A funcionária municipal poderá obter licença de 180 (cento e oitenta) dias,
com vencimento integral, quando adotar menor de até 7 (sete) anos de idade, ou
quando obtiver judicialmente a sua guarda, para fins de adoção.
§ 1°. O período da licença será considerado de efetivo exercício para todos os
efeitos legais.
§ 2°. Durante a licença, cometerá falta grave a funcionária que exercer qualquer
atividade remunerada ou mantiver a criança em creche ou organização similar.
§ 3°. A vedação de manutenção da criança em creche ou organização similar, de
que trata o § 2° deste artigo, não se aplica ao período de 15 (quinze) dias que
antecedam ao termo final da licença, que se destinará à adaptação da criança a
essa nova situação." (NR)
Art. 4°. As funcionárias abrangidas pelos arts. 1° a 3° desta lei que, na data de sua
publicação, estiverem em gozo da respectiva licença farão jus ao acréscimo de 60
(sessenta) dias, contados a partir do primeiro dia subseqüente ao término do
período anteriormente concedido.

Parágrafo único. Caberá à autoridade competente adotar as medidas necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 5 0 • As disposições desta lei aplicam-se à servidora admitida nos termos da Lei
no 9.160, de 03 de dezembro de 1980 e da Lei no 9.168, de 04 de dezembro de
1980.
Art. 6 0 . As disposições desta lei aplicam-se, no que couber, às servidoras da
Câmara Municipal, do Tribunal de Contas do Município e das Autarquias Municipais.
Art. 7 0 . Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 31 de dezembro de 2008, 455 0 da
fundação de São Paulo.
GILBERTO KASSAB, PREFEITO
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 31 de dezembro de 2008.
CLOVIS DE BARROS CARVALHO, Secretário do Governo Municipal
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Titulo: LEI N 0 15.509 15/12/2011 (ver documento)
Sem revogação expressa
Ementa: 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; cria os
cargos de provimento em comissão que especifica.
Projeto: Projeto de Lei N 0 550/2011 (ver documento)
Autor(es): EXECUTIVO; Gilberto Kassab
Notas complem.: - Ação Direta de Inconstitucionalidade n 0 0019647-30.2013.8.26.000 - Nesta ADIn, proposta
pelo Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça de São Paulo, com pedido liminar indeferido,
decidiu o E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, por maioria de votos, julgar a ação
improcedente. A decisão do Órgão Especial resultou na declaração de constitucionalidade de
parte da Tabela "A", salvo quanto aos cargos de Subprefeito e de Secretário-Adjunto, e das
Tabelas "B" e "C", do Anexo I; da expressão "Autarquias e Fundações Municipais" e, por
arrastamento, da menção às Tabelas "B" e "C", constantes do art. 1° desta Lei. Por fim,
esclarece-se que referida decisão não transitou em julgado. DOC 06/08/2014 p. 77 c. 4.
Alterações: Lei 15.764/2013 - Arts. 265 e 266 - Inclui cargos de provimento em comissão aos Anexos I e
II desta Lei.; (ver documento)
Lei 16.115/2015 - Inclui na Tabela "B" do Anexo I a que se refere o art. 1 0 e na Tabela "B"
do Anexo II a que se refere o art. 6°, 1 (um) cargo de Chefe de Gabinete para a Fundação
Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura.; (ver documento)
Lei 16.122/2015 - Inclui cargo na Tabela "B" do Anexo I e na Tabela "B", Coluna "Situação
Nova", do Anexo II, todas desta Lei. (ver documento)
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PUBLICADO DOC 16/12/2011, p. 1, 3 c. todas, 1-2

LEI No 15.509, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011
(Projeto de Lei n 0 550/11, do Executivo, aprovado na forma de Substitutivo do
Legislativo)
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; cria os cargos de provimento em comissão que especifica.
GILBERTO KASSAB, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 8 de
dezembro de 2011, decretou e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 1°. A partir de 1 0 de janeiro de 2012, passam a ser remunerados
exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, os titulares dos cargos em
comissão e funções de confiança do nível de direção superior das Secretarias,
Subprefeituras, Autarquias e Fundações Municipais constantes das Tabelas "A", "B"
e "C" do Anexo I integrante desta lei, no qual se discriminam os respectivos
valores.
Parágrafo único. Aos valores do subsídio fixado no Anexo I integrante desta lei é
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de
representação ou outra espécie remuneratória, observado o disposto no art. 3 0 e
obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, incisos X e XI, da Constituição
Federal.
Art. 2 0 . Estão compreendidas no subsídio e não serão devidas aos titulares dos
cargos constantes do Anexo I integrante desta lei as seguintes parcelas
remuneratórias:
I - o padrão de vencimento;
II - a gratificação de gabinete prevista no inciso I do art. 100 da Lei n 0 8.989, de
29 de outubro de 1979;
III - a verba de representação instituída pelo art. 116 da Lei n 0 11.511, 19 de abril
de 1994, e legislação subsequente;
IV - as vantagens pessoais de qualquer origem e natureza, inclusive adicionais por
tempo de serviço e a sexta-parte;
V - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho ou de
exercício de cargo em comissão ou de função de confiança;
VI - a remuneração relativa ao exercício da função de membro de Conselho de
Administração ou Fiscal de empresa pública ou sociedade de economia mista;
VII - abonos;
VIII - outras vantagens pecuniárias, gratificações e adicionais, de qualquer origem
e natureza, devidas em razão do exercício dos cargos e funções constantes do
Anexo I integrante desta lei, que não estejam expressamente previstas neste
artigo.
Art. 3°. Excluem-se da vedação estabelecida no art. 1° desta lei, nos termos da
legislação específica, as seguintes espécies remuneratórias:
I - o abono de permanência em serviço;
II - o terço constitucional de férias e seu adiantamento;
III - o décimo terceiro salário e seu adiantamento.
Parágrafo único. O disposto no "caput" deste artigo aplica-se às diárias para
viagens e ao auxílio-alimentação.
Art. 4°. O servidor efetivo e o servidor admitido pelas Leis n° 9.160, de 3 de
dezembro de 1980, e n 0 9.168, de 4 de dezembro de 1980, que vierem a exercer
os cargos constantes do Anexo I integrante desta lei, bem como o cargo de
Secretário Municipal, poderão optar pelo regime de subsídio ora instituído ou pelo
regime de vencimento do cargo efetivo ou função.

§ 1 0 . Realizada a opção pelo regime de vencimento do cargo efetivo ou função,
será observada a legislação específica da remuneração devida ao servidor pelo
exercício do cargo em comissão.
§ 2 0 . O servidor permanecerá vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do
Município de São Paulo - RPPS e a contribuição previdenciária incidirá sobre a
remuneração no cargo efetivo ou função, nos termos da legislação pertinente,
vedada a inclusão do subsídio na base de contribuição.
§ 3 0 • O valor correspondente ao subsídio de que trata esta lei não se incorporará ou
se tornará permanente, em hipótese alguma, nos vencimentos do servidor.
Art. 5 0 . O subsídio será reajustado na mesma data e no mesmo percentual dos
reajustes de vencimentos dos servidores municipais na forma da legislação
específica.
Art. 6 0 . Mantidas as modificações ocorridas até a data da publicação desta lei, os
cargos e funções de confiança constantes da coluna "Situação Atual" das Tabelas
"A", "B" e "C" do Anexo II integrante desta lei, ficam reconfigurados na
conformidade da coluna "Situação Nova" das mesmas Tabelas, onde se discriminam
a denominação, o símbolo de identificação, a quantidade, a parte e tabela, a forma
de provimento e a lotação, observadas as seguintes regras:
I - criados, os que constam da coluna "Situação Nova", sem correspondência na
coluna "Situação Atual";
II - mantidos, com as modificações ocorridas, os que constam das duas colunas;
III - extintos, os que constam da coluna "Situação Atual", sem correspondência na
coluna "Situação Nova".
Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste artigo fica alterado o Quadro dos
Profissionais da Administração - QPA, instituído pela Lei no 11.511, de 19 de abril
de 1994, e legislação subsequente.
Art. 7 0 • As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 8 0 . Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 15 de dezembro de 2011,
458 0 da fundação de São Paulo.
GILBERTO KASSAB, PREFEITO
NELSON HERVEY COSTA, Secretário do Governo Municipal
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 15 de dezembro de 2011.

Anexo I integrante da Lei n° 15.509, de 15 de dezembro de 2011
-oina
Tabela "A" — Subsidio dos Cargos em Comissão do Nível de Direçãdnagrelor
Administração Direta
lorrilhe No
74
DENOMINAÇÃO DO
CARGO

SÍMBOLO DE
IDENTIFICAÇÃO

VALOR DO SUBSÍDIO
(R$)

Subprefeito
- Subprefeituras

SBP

19.294,10

Secretário-Adjunto
- Secretarias Municipais

SAD

18.329,39

Secretário-Executivo Adjunto
- Secretaria Executiva de Comunicação

SEA

18.329,39

Chefe de Gabinete Pessoal do Prefeito
- Gabinete Pessoal do Prefeito

CHG

17.364,69

CHG

17.364,69

CHG

17.364,69

Chefe de Gabinete Pessoal do VicePrefeito
- Gabinete Pessoal do Vice-Prefeito
Chefe de Gabinete
- Secretarias Municipais
- Secretaria Executiva de Comunicação
- Subprefeituras

Tabela "B" — Subsidio dos Cargos em Comissão do Nível de Direção Superior da
Administração Indireta

SÍMBOLO DE
IDENTIFICAÇÃO

VALOR DO SUBSÍDIO
(R$)

Superintendente
- Instituto de Previdência Municipal de
São Paulo
- Serviço Funerário do Município de São
Paulo
- Autarquia Hospitalar Municipal
- Autarquia Municipal de Serviços
Auxiliares de Saúde

SUP

18.329,39

Presidente
- Autoridade Municipal de Limpeza
Urbana

PRE

18.329,39

Diretor Geral
- Fundação Paulistana de Educação e
Tecnologia
- Fundação Theatro Municipal de São
Paulo

DGF

Chefe de Gabinete
- Instituto de Previdência Municipal de São
Paulo
- Serviço Funerário do Município de São
Paulo
- Autoridade Municipal de Limpeza Urbana

CHG

DENOMINAÇÃO DO
CARGO

18.329,39

17.364,69

Tabela "C" Subsídio das Funções de Confiança em Comissão do Nível de Direção
Superior da Administração Indireta

DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO DE
CONFIANÇA

SÍMBOLO DE
IDENTIFICAÇÃO

VALOR DO SUBSÍDIO
(R$)

Superintendente
- Hospital do Servidor Público Municipal

SUP

18.329,39

Chefe de Gabinete
- Hospital do Servidor Público Municipal

CHG

17.364,69

Anexo II integrante da Lei n° 15.509, de 15 de dezembro de 2011
Tabela "A" - Cargos em Comissão de Nível de Direção Superior da Administração Direta

SITUAÇÃO NOVA

SITUAÇÃO ATUAL
Ref.

Qde.

Parte
Tabela

SP

31

PP-I

Secretário Adjunto
- Secretarias Municipais

DAS-15

21

PP-I

Secretário- Executivo Adjunto
- Secretaria Executiva de
Comunicação

DAS-15

1

PP-I

Denominação do
Cargo/Lotação
Subprefeito
- Subprefeituras

Símbolo

Qde.

Parte
Tabela

Subprefeito
- Subprefeituras

SBP

31

PP-I

Livre provimento em
comissão pelo
Prefeito

Secretário Adjunto

SAD

21

PP-I

Livre provimento em
comissão pelo
Prefeito
re
2

Denominação do
Cargo/Lotação

Forma de
Provimento

a

õz
. o

Secretário-Executivo Adjunto
- Secretaria Executiva de
Comunicação

SEA

1

PP-I

Livre provim
comissão pe
Prefeito
,, e)
-,

e

Chefe de Gabinete Pessoal do
Prefeito
- Gabinete Pessoal do Prefeito

Chefe de Gabinete
- Secretarias Municipais (21)
- Subprefeituras (31)

DAS-16

DAS-15

1

52

PP-I

PP-I

Chefe de Gabinete Pessoal do
Prefeito
- Gabinete Pessoal do Prefeito

CHG

1

PP-I

Livre provimento em
comissão pelo
Prefeito

Chefe de Gabinete Pessoal do
Vice-Prefeito
- Gabinete Pessoal do VicePrefeito

CHG

1

PP-I

Livre provimento em
comissão pelo
Prefeito

Chefe de Gabinete
- Secretarias Municipais (21)
- Subprefeituras (31)
- Secretaria Executiva de
Comunicação (1)

CHG

53

PP-I

Livre provimento em
comissão pelo
Prefeito

Tabela "B" — Cargos em Comissão do Nível de Direção Superior da Administração Indireta

SITUAÇÃO NOVA

SITUAÇÃO ATUAL

Forma de
Provimento

Ref.

Qde.

Parte
Tabela

Denominação do
Cargo/Lotação

Símbolo

Qde.

Parte
Tabela

Superintendente
- Instituto de Previdência Municipal
de São Paulo
- Serviço Funerário do Município de
São Paulo

DAS-16

2

PP-I

Superintendente
- Instituto de Previdência Municipal
de São Paulo
- Serviço Funerário do Município de
São Paulo

SUP

2

PP-I

Livre provimento em
comissão pelo
Prefeito

Superintendente
- Autarquia Hospitalar Municipal
- Autarquia Municipal de Serviços
Auxiliares de Saúde

DAS-16

2

PP-I

Superintendente
- Autarquia Hospitalar Municipal
- Autarquia Municipal de Serviços
Auxiliares de Saúde

SUP

2

PP-I

Livre provimento em
comissão pelo
Prefeito, dentre
profissionais Médicos,
com curso de
Administração
Hospitalar ou
Administração de
Serviços de Saúde ou
Administração em
Saúde Pública

Denominação do
Cargo/Lotação

ri
Presidente
- Autoridade Municipal de Limpeza
Urbana

PR

1

PP-I

Presidente
- Autoridade Municipal de Limpeza
Urbana

PRE

1

PP-I

<

u

Livre provinntcPe
Z
comissãom
w_
.0
o
Prefeito
-43
_... ce,

'

•

22

Diretor Geral
- Fundação Theatro Municipal de
São Paulo

DAS-16

1

PP-I

Diretor Geral
- Fundação Theatro Municipal de
São Paulo
- Fundação Paulistana de
Educação e Tecnologia

DGF

2

PP-I

Livre provimento em
comissão pelo
Prefeito

Chefe de Gabinete
- Serviço Funerário do Município de
São Paulo

DAS-15

1

PP-I

Chefe de Gabinete
- Serviço Funerário do Município de
São Paulo
- Instituto de Previdência Municipal
de São Paulo

CHG

2

PP-I

Livre provimento em
comissão pelo
Prefeito

Chefe de Gabinete
- Autoridade Municipal de Limpeza
Urbana

GG

1

PP-I

Chefe de Gabinete
- Autoridade Municipal de Limpeza
Urbana

CHG

1

PP-I

Livre provimento em
comissão pelo
Prefeito

Tabela "C" — Função de Confiança do Nível de Direção Superior da Administração Indireta

SITUAÇÃO NOVA

SITUAÇÃO ATUAL
Denominação da Função de
Confiança/Lotação
Superintendente
- Hospital do Servidor Público
Municipal

Ref.

Qde.

Parte
Tabela

9

1

PP-I

Símbolo

Qde.

Parte
Tabela

Forma de
Provimento

Superintendente
- Hospital do Servidor Público
Municipal

SUP

1

PP-I

Livre provimento pelo
Prefeito, dentre
profissionais da área
da Saúde, com curso
de Administração
Hospitalar ou de
Saúde Pública ou de
Gerência de Serviços
de Saúde, e
experiência
comprovada de no
mínimo, 5 (cinco)
anos de atuação na
área gerencial da
Administração Pública

Chefe de Gabinete
- Hospital do Servidor Público
Municipal

CHG

1

PP-I

Livre provim-g- t4rái
comissão pt
• õ
Prefeito À)

Denominação da Função de
Confiança/Lotação

a
R
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Ementa: Dispõe sobre a consideração dos períodos de afastamento do servidor municipal em virtude de
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CAIARA MUNICIPAL DE

SAO PAULO
Secretaria Geral Parlamentar
Secretaria de Documentação
Equipe de Documentação do Legislativo

LEI N° 16.396, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016
(Projeto de Lei n° 541/15, do Executivo)
Dispõe sobre a consideração dos períodos de afastamento do
servidor municipal em virtude de concessão de licença à gestante,
licença-paternidade e licença-adoção ou guarda como efetivo
exercício para fins de contagem do prazo de estágio probatório.

FERNANDO HADDAD, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 17 de fevereiro de
2016, decretou e eu promulgo a seguinte lei:
Art. 1° Os períodos de afastamento do servidor municipal em virtude de concessão de
licença à gestante, licença-paternidade e licença-adoção ou guarda serão considerados como
efetivo exercício para fins de contagem do prazo de estágio probatório, sem prejuízo das
demais exigências previstas em normas específicas.
§ 1° Havendo avaliações para fins de estágio probatório durante os períodos de
afastamento, essas serão realizadas por ocasião do retorno do servidor ao trabalho.
§ 2° Na hipótese do período de afastamento terminar após o final do prazo exigido para
o estágio probatório, a avaliação especial de desempenho será retomada e concluída por
ocasião do retorno do servidor ao trabalho.
§ 3° A homologação do estágio probatório e a aquisição da estabilidade ficam
condicionadas à aprovação do servidor na avaliação especial de desempenho.
§ 4° Os efeitos da aquisição da estabilidade retroagirão à data do término do período
de estágio probatório.
Art. 2° O disposto nesta lei aplica-se aos estágios probatórios ainda em curso na data
de sua publicação.
Art. 3° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 25 de fevereiro de 2016, 463° da
fundação de São Paulo.
FERNANDO HADDAD, PREFEITO
FRANCISCO MACENA DA SILVA, Secretário do Governo Municipal
Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 25 de fevereiro de 2016.

Este texto não substitui o publicado no Diáao Oficialda Cidade em 26/02/2 016 P. 1 c- 1
Para informações sobre revogações ou alterações a es
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
A
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI N° 0116/16.
Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Sr. Prefeito, que dispõe sobre a criação do
Quadro dos Agentes Vistores— QAV, reconfigurando a carreira de Agente Vistor, instituindo
novas escalas de vencimento e revalorizando a gratificação de produtividade fiscal.
Segundo a propositura, a criação desse novo quadro de pessoal e carreira será aplicável
também, mediante opção, aos atuais ocupantes dos cargos de Agente Vistor e tem por
escopo possibilitar a reestruturação da Administração Pública Municipal, valorizando os
atuais servidores e possibilitando a atração de novos profissionais interessados em atuar na
prestação de serviços à população.
Ressaltou-se, outrossim, a importância dos Agentes Vistores para o ordenamento e
desenvolvimento da cidade, uma vez que cabe a estes a responsabilidade acerca da
fiscalização do cumprimento das normas municipais atinentes ao código de edificações,
zoneamento, abastecimento e posturas municipais.
Sob o aspecto orçamentário e financeiro, foi juntada declaração do Secretário Municipal da
Coordenação das Subprefeituras atestando que a propositura apresenta adequação com a
Lei n 16.334/15, estando em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, em
especialmente os artigos 16, 17 e 21, inciso I, bem assim com as disposições da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual vigentes.
Sob o aspecto jurídico, nada obsta a regular tramitação da propositura, consoante será
demonstrado.
As normas gerais sobre processo legislativo estão dispostas nos artigos 59 a 69 da
Constituição Federal e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios. A propósito do tema, dispõe o art. 61, § 1°, inciso II, alíneas "a", "b" e "c", que
são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre a criação
de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento
de sua remuneração, organização administrativa, serviços públicos e sobre atribuições e
regime jurídico dos servidores públicos da União e Territórios.
Nesse passo, nossa Lei Orgânica, veio a estabelecer que são de iniciativa privativa do
Prefeito as leis que disponham sobre criação, extinção ou transformação de cargos, funções
ou empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, a fixação ou
aumento de remuneração dos servidores, e sobre servidores públicos municipais, seu
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, conforme disposto no
art. 37, § 2°, incisos 1, II e III, respectivamente. Resta atendida, portanto, a cláusula de
reserva de iniciativa conferida ao Chefe do Poder Executivo.
RELCOM
417/2016
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Segundo Edmir Netto de Araújo a noção de carreira envolve mais de uma classe, atividades
idênticas ou correlatas, disposição hierárquica escalonada, elevando-se os funcionários da
classe inferior à superior, normalmente por concurso de promoção, e adentrando-se a
classe, no primeiro provimento, nos graus iniciais da escala hierárquica: por outro lado,
aumentam-se as responsabilidades e a remuneração, conforme a progressão funcional. É
importante, então, que nessa série de classes, para que haja efetivamente carreira, o
servidor tenha a possibilidade de ascender, gradativamente, na escala hierárquica, (..) (In,
Curso de Direito Administrativo, Saraiva, 2005, p. 264)
No presente caso, verifica-se, através da leitura da propositura, em especial dos arts. 4 0 e
13/20, a configuração de uma carreira, propriamente considerada, com a previsão de níveis
e categorias, bem como formas de progressão e promoção.
Como já salientado acima, instruem o projeto as manifestações da Secretaria Municipal de
Gestão, da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras e da Secretaria de Finanças e
Desenvolvimento Econômico, restando formalmente atendidos os requisitos legais da Lei de
Responsabilidade Fiscal, cabendo à Comissão de Finanças e Orçamento a análise do
conteúdo.
A aprovação da proposta depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros da
Câmara nos termos do art. 40, § 3°, inciso IV, da Lei Orgânica do Município.
Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE.
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legisla ão Participativa, em 2 ei 1 1I

FRIEDENBACH
CONTE LOPES
EDUARDO TUMA

MÁRIO COVAS NETO
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PARECER CONJUNT N°

DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E

DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, SOBRE O PROJETO DE LEI N° 116/2016.

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Executivo, que "cria o Quadro dos
Agentes Vistores - QAV, reconfigura a carreira e os cargos efetivos de Agente Vistor,
reorganizados pelo Título VI da Lei n° 13.652, de 25 de setembro de 2003, bem como
institui novas escalas de vencimentos e revaloriza a Gratificação de Produtividade Fiscal
devida a esses profissionais."
Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, " a criação do
Quadro dos Agentes Vistores - QAV, aplicável, mediante opção, aos atuais ocupantes
dos cargos de Agente Vistor, tem por escopo promover a reestruturação da carreira
vinculada aos serviços de fiscalização sob o encargo da Administração Pública Municipal,
bem como instituir novas escalas de vencimentos e revisar a Gratificação de
Produtividade Fiscal, de modo a valorizar os atuais servidores e atrair novos profissionais
interessados em atuar na prestação desses serviços a população."
Ainda conforme a justificativa do Executivo, "Busca-se, dessa forma, o
fortalecimento da Administração Pública Municipal, preparando-a para a assunção de
compromissos cada vez mais desafiadores em virtude da consolidação e expansão do
processo de desenvolvimento urbano, do crescimento econômico e da ampliação dos
direitos sociais, dotando-a de um corpo de servidores altamente gabaritado e
comprometido com o interesse público, cuja atuação imprima maior transparência e
efetividade à implementação das políticas públicas locais, com positiva repercussão na
melhoria da qualidade dos serviços públicos oferecidos à sociedade."
A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa
manifestou-se pela Legalidade do projeto.
Considerando o relevante interesse público da propositura, a Comissão de
Administração Pública posiciona-se favoravelmente à aprovação do projeto.

Palácio Anchieta Viaduto Jacarei, 100 São Paulo - SP CEP 01319-900 fone (11) 3396-4000 www.camara.sp.gov.br
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A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a
opor à propositura, visto que as despesas de sua execução serão cobertas por dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Sala das Comissões Reunidas, em

CO SSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

QUITO FORMIGA

COMISSÃO DE Fl NÇAS E ORÇAM

ISA NOVA
ADOLFO L INTAS
AUR O

OMURA

JAIR TATT

-

RICARDQ NUNES
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"PL 116/2016, DO EXECUTIVO. Cria o Q
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— QAV,

reconfigura a carreira e os cargos efetivos de Agente Vistor, reorganizados pelo titulo VI da Lei
n° 13.652, de 25 de setembro de 2003, bem como institui novas escalas de vencimentos e
revaloriza a Gratificação de Produtividade Fiscal devida a esses profissionais. FASE DA
DISCUSSÃO: 1a Aprovação mediante voto favorável da maioria absoluta dos membros da
Câmara."

O SR. PRESIDENTE (Antonio Donato — PT) — Há sobre a mesa pareceres que

serão lidos.

-

É lido o seguinte: (Pareceres ao PL 116/16, de Justiça e da Reunião Conjunta)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Donato - PT) — Em discussão. Há oradores

inscritos.

Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão.
Passemos ao encaminhamento de votação.
Tem a palavra, para encaminhar a votação, o nobre Vereador Laércio Benko.
(Pausa) S.Exa. não está presente.
Encerrado o encaminhamento de votação.
A votos o PL 116/2016, do Executivo. Os Srs. Vereadores favoráveis permaneçam
como estão; os contrários ou aqueles que desejarem verificação nominal de votação
manifestem-se agora. (Pausa) Aprovado em primeira discussão. Volta em segunda.

CAIARA MUNICIPAL DE

SAO PAULO
SUBSTITUTIVO N°

AO PROJETO DE LEI N°116/2016

Cria o Quadro dos Agentes Vistores - QAV, reconfigura a
arreira e os cargos efetivos de Agente Vistor, reorganizados
elo Título VI da Lei n° 13.652, de 25 de setembro de 2003,
em como institui novas escalas de vencimentos e revaloriza
a Gratificação de Produtividade Fiscal devida a esses
profissionais.
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

CAPITULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° Esta lei dispõe sobre a criação do Quadro dos Agentes Vistores - QAV, reconfigura a
carreira e os cargos efetivos de Agente Vistor, reorganizados pelo Título VI da Lei n° 13.652,
de 25 de setembro de 2003, institui novas escalas de vencimentos e revaloriza a ,
Gratificação de Produtividade Fiscal.

CAPITULO II DO QUADRO DOS AGENTES VISTORES - QAV

Art. 2° Fica criado o Quadro dos Agentes Vistores - QAV, composto por carreira e cargos de
Agente Vistor, de provimento efetivo, na conformidade do Anexo I desta lei, no qual se
discriminam as quantidades, as referências de vencimentos e as formas de provimento.
Art. 3° O Quadro dos Agentes Vistores - QAV é constituído de carreira e cargos de Agente
Vistor, considerando a natureza, o grau de complexidade e o nível de responsabilidade das
atribuições, classificando-se como de natureza técnica ou técnico-cientifica, cujo provimento
exige diploma de nível superior.
CAPÍTULO III DA RECONFIGURAÇÃO DA CARREIRA, DAS ATRIBUIÇÕES E DAS
ESCALAS DE VENCIMENTOS
Seção 1 Da Carreira

OUSARA MUNICIPAL DE

SAO PAULO
Art. 4° A carreira de Agente Vistor é constituída de 3 (três) Níveis, identificados pelos
algarismos romanos I, II e III, contando cada um dos Níveis com Categorias, na seguinte
conformidade:
I - Nível I: 5 (cinco) Categorias;
II - Nível II: 5 (cinco) Categorias;
III - Nível III: 3 (três) Categorias.

Parágrafo único. Todos os cargos situam-se inicialmente na Categoria 1 do Nível I da
carreira e a ela retornam quando vagos.

Art. 5° Nível é o agrupamento de cargos de mesma denominação e Categorias diversas.

Art. 6° Categoria é o elemento indicativo da posição do servidor no respectivo Nível.
Seção II Das Atribuições

Art. 7° Compete ao Agente Vistor, observadas as disposições previstas na legislação
pertinente, o desempenho das atividades de fiscalização das normas municipais
relacionadas com:
I - o Código de Edificações;
II - o Zoneamento;
III - o Abastecimento;
IV - as Posturas Municipais.
Seção III Das Escalas de Vencimentos

Art. 8° Ficam instituídas as Escalas de Vencimentos da carreira de Agente Vistor,
compreendendo as referências e os valores constantes do Anexo II, Tabela "A", desta lei.
Parágrafo único. Nos valores constantes do Anexo II, Tabela "A", desta lei, ficam absorvidos
os eventuais reajustes concedidos nos termos dos artigos 1° e 2° da Lei n° 13.303, de 18 de
janeiro de 2002, ou da lei que vier a substituí-la, para o exercício de 2016.
CAPÍTULO IV DO INGRESSO NA CARREIRA
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Art. 9 0 O ingresso na carreira de Agente Vistor, observadas as exigências estabelecidas no
Anexo I desta lei, dar-se-á na Categoria 1 do Nível I, mediante concurso público de provas
ou de provas e títulos, ressalvada a hipótese prevista no inciso IV do artigo 39 e no artigo 40
desta lei.

Art. 10. Caberá à Secretaria Municipal de Gestão a realização do concurso público para a
carreira de Agente Vistor.

CAPÍTULO V DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 11. O estágio probatório corresponde ao período de 3 (três) anos de efetivo exercício
que se segue ao início do exercício no cargo de Agente Vistor.

§ 10 O Agente Vistor em estágio probatório, para fins de aquisição de estabilidade, será
submetido a avaliação especial de desempenho por suas respectivas chefias e pela
Comissão Especial de Estágio Probatório de que trata o artigo 12 desta lei, de acordo com
critérios a serem estabelecidos em decreto regulamentar.

§ 2° Após a posse e o início de exercício do Agente Vistor, poderá ser realizado curso de
capacitação, que será considerado para fins de aprovação desse profissional no estágio
probatório.

§ 3° A homologação da aprovação no estágio probatório dar-se-á por ato do Secretário,
Subprefeito ou autoridade equiparada do órgão em que o servidor estiver lotado a partir do
primeiro dia subsequente ao término do período de 3 (três) anos previsto para esse evento
no "caput" deste artigo.

§ 4° A homologação da reprovação no estágio probatório dar-se-á por ato do Secretário,
Subprefeito ou autoridade equiparada do órgão em que o servidor estiver lotado até o
término do período de 3 (três) anos previsto para esse evento no "caput" deste artigo.
§ 5° Durante o período de cumprimento do estágio probatório, os servidores permanecerão
na Categoria 1 do Nível I.
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§ 6° O servidor que não for aprovado no estágio probatório será exonerado na forma da
legislação específica.

§ 7° Para os fins deste artigo, consideram-se de efetivo exercício os afastamentos em
virtude de:
I - férias;
II - casamento, até 8 (oito) dias;
III - luto, pelo falecimento de cônjuge, companheiro, pais, irmãos e filhos, inclusive natimorto,
até 8 (oito) dias;
IV - luto, pelo falecimento de padrasto, madrasta, sogros e cunhados, até 2 (dois) dias;
V - faltas abonadas nos termos do parágrafo único do artigo 92 da Lei n° 8.989, de 29 de
outubro de 1979;
VI - exercício de cargos de provimento em comissão ou de funções de confiança na
Administração Direta da Prefeitura do Município de São Paulo, cuja natureza das atividades
esteja relacionada com as atribuições próprias do cargo efetivo titularizado pelo servidor,
ouvida a Comissão Especial de Estágio Probatório;
VII - participação em cursos ou seminários relacionados com as atribuições próprias do
cargo efetivo titularizado pelo servidor, a critério do titular do órgão em que esteja lotado,
desde que não ultrapassem 40 (quarenta) horas semestrais;
VIII - afastamento em virtude de concessão de licença à gestante, licença-paternidade e
licença-adoção ou guarda nos termos da Lei n° 16.396, de 25 de fevereiro de 2016.
§ 8° Na hipótese de outros afastamentos não previstos no § 7° deste artigo, ainda que
considerados de efetivo exercício, ocorrerá a suspensão da contagem do período de efetivo
exercício para fins de estágio probatório, que será retomada ao término do afastamento,
quando o servidor reassumir as atribuições do cargo efetivo.

§ 9° A estabilidade referida no artigo 41 da Constituição Federal, em relação aos servidores
aprovados em estágio probatório, produzirá efeito somente após o decurso de 3 (três) anos
e a homologação prevista no § 3° deste artigo.

Art. 12. Ficam instituídas Comissões Especiais de Estágio Probatório nas Secretarias,
Subprefeituras ou órgãos equiparados, às quais caberá:
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I - realizar a avaliação especial de desempenho do servidor durante o período de estágio
probatório, propondo sua aprovação ou reprovação;

II - manifestar-se sobre os pedidos de reconsideração e recursos relativos à avaliação
especial de desempenho do servidor no estágio probatório.
§ 1° A Comissão de que trata o "caput" deste artigo será constituída exclusivamente por
servidores efetivos estáveis, de acordo com os critérios a serem estabelecidos em decreto.

§ 2° A critério do Secretário, Subprefeito ou autoridade equiparada poderá ser constituída
mais de uma Comissão Especial de Estágio Probatório no âmbito do órgão em que o
servidor estiver lotado.

CAPITULO VI DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA
Seção I Das Disposições Preliminares

Art. 13. O desenvolvimento do servidor na carreira de Agente Vistor dar-se-á por meio da
progressão funcional e da promoção, previstas nos artigos 14 e 15 desta lei. Parágrafo
único. Não existirão limites quantitativos para progressão funcional e promoção entre as
categorias e os níveis da carreira de Agente Vistor. Seção II Da Progressão Funcional e da
Promoção

Art. 14. Progressão funcional é a passagem do Agente Vistor da Categoria em que se
encontra para a Categoria imediatamente superior, dentro do mesmo Nível da carreira, em
razão do resultado das avaliações de desempenho durante a permanência na categoria,
associado ao tempo de carreira, título de curso superior ou capacitação ou atividades que
visem o aprimoramento e o desenvolvimento de competências institucionais e individuais,
correlacionados com o cargo efetivo ou a natureza das atividades desenvolvidas, na forma
que dispuser o decreto regulamentar a que alude o artigo 18, observadas as disposições do
artigo 17, ambos desta lei. Parágrafo único. Para fins de progressão funcional, o Agente
Vistor deverá contar com tempo mínimo de 2 (dois) anos de efetivo exercício em cada
Categoria, exceto quando se tratar de progressão para a Categoria 2 do Nível I, que se dará
após a conclusão do estágio probatório.
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Art. 15. Promoção é a passagem do Agente Vistor da última Categoria de um Nível para a
primeira Categoria do Nível imediatamente superior, em razão do resultado das avaliações
de desempenho, associado ao tempo na carreira e títulos, observado o seguinte:
I - do Nível I para o Nível
a) tempo mínimo de 2 (dois) anos de efetivo exercício na Categoria 5 do Nível I;
b) resultado das avaliações de desempenho durante a permanência no Nível I;
c) título de curso superior ou curso de pós-graduação, compreendendo programas de
especialização ou extensão universitária, reconhecidos na forma da lei ou créditos em
atividades técnico-científicas ou em atividade de educação continuada realizadas ou
referendadas pela Prefeitura do Município de São Paulo durante a permanência no Nível I,
que visem o aprimoramento e o desenvolvimento de competências institucionais e
individuais, correlacionados com o cargo efetivo ou a natureza das atividades
desenvolvidas, totalizando, no mínimo, 360 (trezentas e sessenta) horas, observadas as
disposições do artigo 17 desta lei;
II - do Nível II para o Nível III:
a) tempo mínimo de 2 (dois) anos de efetivo exercício na Categoria 5 do Nível II;
b) resultado das avaliações de desempenho durante a permanência no Nível II;
c) título de curso superior ou curso de pós-graduação, compreendendo programas de
especialização ou mestrado ou doutorado, correlacionados com o cargo efetivo ou a
natureza das atividades desenvolvidas, totalizando, no mínimo, 360 (trezentas e sessenta)
horas, observadas as disposições do artigo 17 desta lei.
Art. 16 O servidor terá direito a progressão funcional ou a promoção, mediante
requerimento, atendidas as condições estabelecidas nos artigos 14 e 15 desta lei. Parágrafo
único. Caberá à Chefia da Unidade de Recursos no órgão em que o servidor estiver lotado
providenciar e publicar, no Diário Oficial da Cidade, o respectivo enquadramento,
cadastrando-o para produção dos efeitos pecuniários decorrentes.

Art. 17. Os títulos, certificados de cursos e atividades apresentados por ocasião do concurso
público para o ingresso na carreira, o enquadramento nos termos da Lei n° 13.652, de 2003,
e a integração prevista no artigo 30 desta lei poderão ser utilizados após o tempo minimo
exigido em cada categoria para efeitos da progressão funcional ou promoção.
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§ 10 Durante o desenvolvimento na carreira, o servidor poderá utilizar:

I - na promoção, uma única vez, os cursos e títulos apresentados para efeito de progressão
funcional;
II - na progressão funcional, uma única vez, os cursos e títulos apresentados para efeito de
promoção.

§ 2° Os títulos, certificados de cursos e atividades apresentados para a integração nos
termos do artigo 30 desta lei poderão ser utilizados, uma única vez, na progressão funcional
ou promoção, nos termos desta lei.

Art. 18. A progressão funcional e a promoção serão regulamentadas por decreto, editado em
até 90 (noventa) dias da publicação desta lei e geridas pela Secretaria Municipal de Gestão.

Art. 19. Ficará impedido de mudar de Categoria ou de Nível, pelo período de 1 (um) ano, o
Agente Vistor que, embora tenha cumprido todos os prazos e condições para a progressão
funcional ou promoção, tiver sofrido penalidade de suspensão, aplicada em decorrência de
procedimento disciplinar.

Parágrafo único. O período previsto no "caput" deste artigo será contado a partir do dia em
que o servidor atender cumulativamente todos os prazos e condições para a progressão
funcional ou promoção.
Art. 20. Serão considerados de efetivo exercício, para fins de progressão funcional e
promoção, os afastamentos do serviço a que se refere o artigo 64 da Lei n° 8.989, de 1979,
bem como os concedidos em razão de licença-adoção, nos termos do § 1° do artigo 1° da
Lei n° 9.919, de 21 de junho de 1985, na redação conferida pelo artigo 3° da Lei n° 14.872,
de 31 de dezembro de 2008, de licença-paternidade, nos termos do artigo 3 0 da Lei n°
10.726, de 8 de maio de 1989, de exercício de mandato de dirigente sindical, nos termos do
artigo 7° da Lei n° 13.883, de 18 de agosto de 2004, e de outros afastamentos assim
considerados na forma da legislação específica.
CAPÍTULO VII DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
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Art. 21. A Avaliação de Desempenho processar-se-á na forma da legislação vigente.
CAPITULO VIII DO EXERCÍCIO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Art. 22. O Agente Vistor, quando nomeado ou designado para o exercício de cargo de
provimento em comissão, terá a título de remuneração, enquanto no exercício desses
cargos:
I - a respectiva referência de vencimento do cargo efetivo, constante do Anexo II, Tabela "A",
desta lei;
II - a Gratificação de Produtividade Fiscal, nos termos do disposto no Capítulo X desta lei;

111 - a Gratificação de Função, instituída pelo artigo 10 da Lei n° 10.430, de 29 de fevereiro
de 1988, nos percentuais e bases estabelecidos no Anexo III - Gratificação de Função,
Grupo 1, da Lei n°12.477, de 22 de setembro de 1997.

§ 1° A Gratificação de Função referida neste artigo observará as condições, critérios,
incompatibilidades e vedações estabelecidas na legislação municipal específica e, em
especial, as disposições constantes da Lei n° 10.430, de 1988.
§ 2° Na hipótese de nomeação ou designação para o exercício de cargo de provimento em
comissão ou função de confiança de direção superior, caberá opção pela remuneração
prevista neste artigo ou pelo regime de subsidio previsto nas Leis n° 15.401, de 6 de julho de
2011, e n°15.509, de 15 de dezembro de 2011.
§ 3° Em qualquer das hipóteses previstas no § 2° deste artigo, o servidor permanecerá
vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do Município de São Paulo - RPPS e a
respectiva contribuição previdenciária incidirá, exclusivamente, sobre a remuneração no
cargo efetivo.
CAPÍTULO IX DA JORNADA DE TRABALHO
Art. 23. O Agente Vistor fica submetido à Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho
- J40, no exercício de cargo de provimento efetivo ou em comissão.
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§ 1° A Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho - J40 será cumprida na forma da
regulamentação específica, ficando o Agente Vistor sujeito ao cumprimento, em regime de
plantão, quando assim exigir o funcionamento de unidades que prestam serviços essenciais
ao Município.
§ 2° Os titulares do cargo de Agente Vistor ficam sujeitos à prestação de serviços quando
convocados em quaisquer horas e dias, incluídos sábados, domingos, feriados e pontos
facultativos.

§ 3° A sujeição à Jornada básica de 40 (quarenta) horas de trabalho - J40 implica exclusão,
por incompatibilidade, de quaisquer gratificações ou adicionais vinculados a jornadas ou
regimes especiais de trabalho estabelecidos em legislação específica.

CAPÍTULO X DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL

Art. 24. Fica mantida a Gratificação de Produtividade Fiscal prevista na Lei n° 10.224, de 15
de dezembro de 1986, e legislação subsequente.
Art. 25. Os artigos 9° e 10 da Lei n°10.224, de 1986, alterada pelas Leis n°11.270, de 22 de
outubro de 1992, n° 12.477, de 22 de setembro de 1997, n° 12.568, de 20 de fevereiro de
1998, n° 13.652, de 2003, e n° 14.715, de 8 de abril de 2008, passam a vigorar com as
seguintes alterações: "Art. 9° Para os efeitos do disposto no artigo 8° desta lei, a apuração
da Gratificação de Produtividade Fiscal far-se-á, mensalmente, mediante a atribuição de
pontos com valor de 0,025% (vinte e cinco milésimos por cento) ou de 0,032% (trinta e dois
milésimos por cento) ou 0,034% (trinta e quatro milésimos por cento) do valor estabelecido
em lei, observados os seguintes critérios:
I - quando o Agente Vistor estiver no exercício do cargo efetivo:
a) até 3.359 (três mil trezentos e cinquenta e nove) pontos: aplica-se 0,025% (vinte e cinco
milésimos por cento) sobre 3.000 (três mil) pontos;
b) de 3.360 (três mil trezentos e sessenta) a 3.989 (três mil novecentos e oitenta e nove)
pontos: aplica-se 0,032% (trinta e dois milésimos por cento) sobre 3.674 (três mil seiscentos
e setenta e quatro) pontos;
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c) de 3.990 (três mil novecentos e noventa) a 4.409 (quatro mil quatrocentos e nove) pontos:
aplica-se 0,032% (trinta e dois milésimos por cento) sobre 4.200 (quatro mil e duzentos)
pontos;
d) de 4.410 (quatro mil quatrocentos e dez) a 4.620 (quatro mil seiscentos e vinte) pontos:
aplica-se 0,034% (trinta e quatro milésimos por cento) sobre 4.620 (quatro mil seiscentos e
vinte) pontos;

II - quando o Agente Vistor estiver no exercício de cargo de provimento em comissão cuja
natureza das atribuições esteja relacionada com as atribuições próprias do cargo efetivo,
serão atribuídos 4.620 (quatro mil seiscentos e vinte) pontos com valor de 0,034% (trinta e
quatro milésimos por cento). " (NR) "Art. 10. A Gratificação de
Produtividade Fiscal integrará os proventos da inatividade, nos casos de aposentadoria e
disponibilidade, bem como a pensão, após 5 (cinco) anos de recebimento, pela média
aritmética da pontuação obtida nos 60 (sessenta) meses anteriores à aposentadoria,
disponibilidade ou instituição da pensão, aplicada, para essa finalidade, sobre o valor
estabelecido em lei.

(NR)

Art. 26. Para fins do cálculo da Gratificação de Produtividade Fiscal, o valor estabelecido
nos artigos 9 0 e 10 da Lei n° 10.224, de 1986, alterada pelas Leis n° 11.270, de 1992, n°
12.477, de 1997, n° 12.568, de 1998, n° 13.652, de 2003, e n° 14.715, de 2008, na redação
conferida por esta lei, é o constante do Anexo II, Tabelas "B" e "C", observado o disposto no
parágrafo único do artigo 8°, todos desta lei.

CAPÍTULO XI DA ACOMODAÇÃO DOS ATUAIS TITULARES NA CARREIRA DE AGENTE
VISTOR
Seção I Da Opção pela Carreira e Referências de Vencimentos
Art. 27. Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo de Agente Vistor, enquadrados
nos termos do Título VI da Lei n° 13.652, de 2003, no prazo de 90 (noventa) dias, contados
da publicação desta lei, poderão optar pela carreira ora reconfigurada e por receberem seus
vencimentos de acordo com as Escalas de Vencimentos constantes do Anexo II, Tabela "A",
desta lei, bem como por perceber a Gratificação de Produtividade Fiscal na conformidade
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dos critérios estabelecidos no artigo 9 0 da Lei n° 10.224, de 1986, e legislação subsequente,
na redação conferida por esta lei, calculada sobre o valor previsto no Anexo II, Tabela "B".

§ 1° A opção de que trata o "caput" deste artigo é definitiva e irretratável.
§ 2° O critério para a acomodação do servidor optante nos termos deste artigo, cujos
vencimentos, em razão de decisões judiciais ou não, ultrapassem as novas Escalas de
Vencimento previstas no "caput" deste artigo, observará as disposições do artigo 32 desta
lei.
§ 3 0 Para o servidor que se encontrar afastado por motivo de doença, férias e outros
afastamentos previstos em lei, o prazo consignado no "caput" deste artigo será computado a
partir da data em que reassumir suas funções, sem prejuízo do direito de opção durante o
período de afastamento, observado o disposto no § 2° do artigo 30 desta lei.
§ 4° Os servidores que não optarem na forma do "caput" deste artigo continuarão recebendo
seus vencimentos de acordo com as vigentes Escalas de Padrões de Vencimentos,
devidamente reajustadas nos termos da legislação específica.
§ 5° Na hipótese do § 4° deste artigo, a Gratificação de Produtividade Fiscal observará os
critérios estabelecidos no artigo 9° da Lei n° 10.224, de 1986, e legislação subsequente, na
redação conferida por esta lei, e será calculada sobre o valor estabelecido no Anexo II,
Tabela "C", desta lei.

Art. 28. A opção prevista no artigo 27 desta lei será realizada nas Unidades de Recursos
Humanos do órgão de lotação dos servidores. Parágrafo único. Caberá à Chefia da Unidade
de Recursos Humanos:
I - orientar os servidores em relação aos procedimentos para a realização da opção;
II - receber, publicar e cadastrar as opções para produção dos efeitos pecuniários
decorrentes.

Seção II Da Integração nas Novas Referências de Vencimentos

Art. 29. Integração é a forma de acomodação dos titulares de cargo efetivo optantes pela
carreira de Agente Vistor nos níveis, categorias e referências de vencimentos instituídos por
esta lei.
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Art. 30. Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo, optantes pela carreira
reconfigurada e pelas referências de vencimentos ora instituídas, serão integrados nas
categorias dos Níveis I, II ou III, mediante contagem de tempo de efetivo exercício na
carreira atual, apurado até 15 de março de 2016, e da apresentação dos títulos
especificados na forma do provimento constante da coluna Situação Nova do Anexo II da
Lei n° 13.652, de 2003, observado o disposto no § 1° do artigo 69 da Lei n° 12.477, de 1997,
na seguinte conformidade:

I - Nível I:
a) Categoria 1 - de O a 3 anos;
b) Categoria 2 - acima de 3 anos até 5 anos;
c) Categoria 3 - acima de 5 anos até 7 anos;
d) Categoria 4 - acima de 7 anos até 9 anos;
e) Categoria 5 - acima de 9 anos até 11 anos;

II - Nível II, mediante apresentação de título de curso superior ou curso de pósgraduação,
compreendendo programas de especialização ou extensão universitária, reconhecidos na
forma da lei, ou créditos em atividades técnico-científicas ou em atividade de educação
continuada realizadas ou referendadas pela Prefeitura do Município de São Paulo, que
visem o aprimoramento e o desenvolvimento de competências institucionais e individuais,
correlacionados com o cargo efetivo ou a natureza das atividades desenvolvidas,
totalizando, no mínimo, 180 (cento e oitenta) horas:
a) Categoria 1 - acima de 11 anos até 13 anos;
b) Categoria 2 - acima de 13 anos até 15 anos;
c) Categoria 3 - acima de 15 anos até 17 anos;
d) Categoria 4 - acima de 17 anos até 19 anos;
e) Categoria 5 - acima de 19 anos até 21 anos; III - Nível III, mediante apresentação de título
de curso superior ou curso de pós-graduação, compreendendo programas de
especialização ou extensão universitária reconhecidos na forma da lei, mestrado ou
doutorado ou créditos em atividades técnico-científicas ou em atividades de educação
continuada realizadas ou referendadas pela Prefeitura do Município de São Paulo, que
visem o aprimoramento e o desenvolvimento de competências institucionais e individuais,
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correlacionados com o cargo efetivo ou a natureza das atividades desenvolvidas,
totalizando, no mínimo, 360 (trezentas e sessenta) horas:
a) Categoria 1 - acima de 21 anos até 23 anos;
b) Categoria 2 - acima de 23 anos até 25 anos;
c) Categoria 3 - acima de 25 anos.
§ 1° A integração prevista no "caput" deste artigo produzirá efeitos a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao da publicação desta lei, desde que a opção seja realizada no prazo
previsto no artigo 27 desta lei.
§ 2° A opção formalizada após o prazo previsto no artigo 27 desta lei produzirá efeitos a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao de sua realização.

§ 3° Em nenhuma hipótese será realizada a integração sem que o servidor manifeste sua
opção na forma do artigo 27 desta lei.

§ 4° Os títulos, certificados de cursos e atividades apresentados por ocasião do concurso
público para o ingresso na carreira ou enquadramento nos termos da Lei n° 13.652, de
2003, poderão ser utilizados após o tempo mínimo exigido em cada categoria para a
integração prevista neste artigo.
§ 5° Os servidores que não apresentarem os títulos, certificados de cursos e atividades
especificados nos incisos II e III do "caput" deste artigo, serão enquadrados na Categoria 5,
na seguinte conformidade:
I - Nível I, Categoria 5: titulares de cargos de Agente Vistor com tempo de efetivo exercício
especificados nas alíneas "a" a "e" do inciso II do "caput" deste artigo e que não possuam a
carga horária mínima de 180 (cento e oitenta);
II - Nível I, Categoria 5: titulares de cargos de Agente Vistor com tempo de efetivo exercício
especificados nas alíneas "a" a "c" do inciso III do "caput" deste artigo e que não possuam a
carga horária mínima de 180 (cento e oitenta);
III - Nível II, Categoria 5: titulares de cargos de Agente Vistor com tempo de efetivo exercício
especificados nas alíneas "a" a "c" do inciso III do "caput" deste artigo e que possuam a
carga horária entre 180 (cento e oitenta) a 359 (trezentas e cinquenta e nove).
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§ 6° Enquanto não editado o decreto regulamentar a que alude o § 1° do artigo 11 desta lei,
o servidor optante pela carreira ora reconfigurada, que completar o período de estágio
probatório, será enquadrado na Categoria 2 do Nível I, Referência QAV-2.

Art. 31. Até a publicação dos atos de integração, os servidores receberão seus vencimentos
na forma prevista na legislação vigente, devidamente reajustados de acordo com as normas
em vigor, inclusive quanto à remuneração pelo exercício de cargo de provimento em
comissão.

§ 1° Na hipótese do "caput" deste artigo, a Gratificação de Produtividade Fiscal observará os
critérios estabelecidos no artigo 9° da Lei n° 10.224, de 1986, e legislação subsequente, na
redação conferida por esta lei, e será calculada sobre o valor estabelecido no Anexo II,
Tabela "C", desta lei.
§ 2° Publicado o ato de integração, os vencimentos e a Gratificação de Produtividade Fiscal
deverão ser recalculados de acordo com os novos valores estabelecidos por esta lei.

Art. 32. Ao Agente Vistor que realizar a opção prevista no artigo 27 desta lei e cuja
integração na nova situação resulte valor inferior à remuneração atual, em razão de decisão
judicial ou não, fica assegurada a percepção da diferença, que será paga a título de
Vantagem de Ordem Pessoal - VOP e considerada para efeitos de aposentadoria e pensão,
décimo terceiro salário e férias.
§ 1° Para efeitos do disposto no "caput" deste artigo, considera-se:
I - remuneração na nova situação:
a) o valor da referência de vencimentos após a integração prevista no artigo 30 desta lei;
b) o valor da Gratificação de Produtividade Fiscal calculada nos termos desta lei;
c) os adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte;
II - remuneração atual:
a) o padrão de vencimentos previsto na legislação vigente no mês subsequente ao da
publicação desta lei ou decorrente de decisão judicial;
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b) o valor da Gratificação de Produtividade Fiscal calculada nos termos da Lei n° 14.715, de
2008;
c) os adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte;
d) a vantagem de ordem pessoal prevista no § 3° do artigo 107 da Lei n° 13.652, de 2003.,

§ 2° Sobre a parcela paga a título de Vantagem de Ordem Pessoal - VOP:
I - haverá a incidência da contribuição previdenciária;
II - não incidirão quaisquer vantagens; III - incidirão reajustes a partir de 2017, nos termos da
legislação vigente.

Seção III Da Jornada de Trabalho na Opção

Art. 33. Os atuais titulares de cargos de Agente Vistor, integrados na forma prevista no
artigo 30 desta lei, manterão a mesma jornada de trabalho. Seção IV Do Exercício de Cargo
de Provimento em Comissão

Art. 34. Os titulares de cargos de Agente Vistor, integrados na forma prevista no artigo 30
desta lei, atualmente nomeados ou designados para o exercício de cargo de provimento em
comissão, aplicam-se as disposições do Capítulo VIII desta lei.

CAPÍTULO XII DOS SERVIDORES ADMITIDOS
Seção I Da Opção
Art. 35. Os servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei n° 9.160, de 3 de
dezembro de 1980, para função correspondente ao cargo de Agente Vistor, poderão realizar
opção na forma do disposto no artigo 27 desta lei.
Parágrafo único. As disposições dos §§ 1°, 2° e 3° do artigo 30 e dos artigos 31, 32 e 33
desta lei aplicam-se aos servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei n° 9.160, de
1980, no que couber, quando da fixação de sua remuneração na forma desta lei.
Seção II Fixação de Remuneração na Nova Referência de Vencimentos
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Art. 36. Os servidores estáveis por força do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e os não estáveis, referidos no artigo 35, que realizarem a opção na forma do
disposto do artigo 27, terão a denominação de sua função alterada na conformidade da
coluna "Situação Nova" do Anexo I e sua remuneração fixada na Referência QAV prevista
no Anexo II, Tabela "D", observado o disposto no parágrafo único do artigo 8°, todos desta
lei.

Art. 37. Os servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei n° 9.160, de 1980, que
não optarem na forma do artigo 27 desta lei continuarão recebendo sua remuneração na
forma atual, observado o disposto no § 5° do mesmo artigo. Seção III Exercício de Cargo de
Provimento em Comissão

Art. 38. A remuneração dos servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei n° 9.160,
de 1980, fixada nos termos do artigo 36 desta lei, quando do exercício de cargo de
provimento em comissão, observará o disposto na legislação pertinente.

Seção IV Servidores Admitidos Estáveis

Art. 39. Aos servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei n° 9.160, de 1980,
estáveis por força do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, optantes
nos termos desta lei, assistem, além dos direitos previstos na legislação específica, os
seguintes:
I - licença sem vencimentos para tratar de interesse particular, nos termos da legislação em
vigor;
II - licença, nos termos do artigo 149 da Lei n° 8.989, de 1979;
III - readaptação, nos termos da legislação em vigor, que não acarretará diminuição nem
aumento de remuneração;
IV- classificação na Categoria 5 do Nível I, Referência QAV-5, quando vier a titularizar cargo
efetivo de Agente Vistor de que trata esta lei.

Parágrafo único. Na concessão do afastamento previsto no § 10 do artigo 45 da Lei n° 8.989,
de 1979, para os servidores referidos neste artigo, observar-se-á o disposto no artigo 47
desta lei. Seção V Servidores Admitidos Não Estáveis
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Art. 40. Aos servidores admitidos ou contratados nos termos da Lei n° 9.160, de 1980, para
funções correspondentes ao cargo de Agente Vistor, não estáveis, assistem, além dos
direitos previstos na legislação específica, a alteração ou restrição de função, temporária ou
permanente, para os que apresentarem comprometimento parcial e temporário ou parcial e
permanente de saúde física ou psíquica, atribuindo-se-lhes encargos mais compatíveis com
sua capacidade, sem diminuição ou aumento de remuneração, e classificação na Categoria
5 do Nível I, Referência QAV-5, quando titularizar cargo efetivo de Agente Vistor de que
trata esta lei. Parágrafo único. Na concessão do afastamento previsto no § 1° do artigo 45
da Lei n° 8.989, de 1979, para os servidores referidos neste artigo, observar-se-á o disposto
no artigo 47 desta lei.

CAPITULO XIII DISPOSIÇÕES SOBRE INATIVOS E PENSIONISTAS

Art. 41. Os proventos, as pensões e os legados aos quais se aplica a garantia constitucional
da paridade serão fixados de acordo com as novas situações determinadas por esta lei,
levando-se em consideração as alterações sofridas pelo cargo ou função de Agente Vistor,
de acordo com o Anexo I e os artigos 35, 36 e 37 desta lei, observadas as disposições
relativas às opções pelas novas referências de remuneração ora instituídos para os
servidores em atividade.
§ 10 Para o efeito do "caput" deste artigo, a data-limite para contagem de tempo e obtenção
dos títulos, para os que se aposentaram ou faleceram na condição de servidores efetivos,
será a de sua aposentadoria ou falecimento, prevalecendo aquela que primeiro ocorreu.
§ 2° Os aposentados, pensionistas e legatários que não optarem na forma do "caput" deste
artigo continuarão recebendo seus proventos, pensões e legados de acordo com as
vigentes Escalas de Padrões de Vencimentos, devidamente reajustadas nos termos da
legislação específica, mantidas as atuais denominações e padrões de vencimentos,
observado o disposto no § 5° do artigo 27 desta lei.

Art. 42. Os aposentados, pensionistas e legatários a que se refere o artigo 41 desta lei
poderão optar, a qualquer tempo, pela fixação de seus proventos ou pensões nas novas
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referências de vencimentos ora instituídas, observadas as normas estabelecidas para os
servidores em atividade.

Parágrafo único. O disposto no "caput" deste artigo produzirá efeitos nos termos das
disposições dos §§ 1° e 2° do artigo 30 desta lei.

CAPITULO XIV DAS DISprogressãoIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 43. Na primeira promoção do servidor, a apuração da pontuação prevista no inciso III do
artigo 7° desta lei considerará a média aritmética simples dos resultados das últimas 5
(cinco) avaliações de desempenho.

Art. 44. A opção prevista no artigo 27 desta lei poderá ter seu prazo reaberto por decreto,
observados os critérios, as condições e a data-limite de contagem de tempo prevista nesta
lei.

Art. 45. As gratificações e vantagens instituídas por leis específicas, devidas aos optantes
pela carreira ora reconfigurada, ficam mantidas nas mesmas bases de incidência,
percentuais e condições em que vêm sendo calculadas.
Art. 46. Os Agentes Vistores poderão ser afastados do exercício do respectivo cargo, com
ou sem prejuízo de vencimentos, na forma e critérios da legislação própria.
Art. 47. A partir da publicação desta lei, o afastamento previsto no § 1° do artigo 45 da Lei n°
8.989, de 1979, concedido ao Agente Vistor, sem prejuízo da remuneração, não poderá
exceder a 3% (três por cento) do total de cargos previstos na "Situação Nova" do Anexo I
desta lei.
§ 1° Os afastamentos previstos no "caput" deste artigo somente serão admitidos:
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I - para o exercício dos cargos em comissão equivalentes aos cargos em comissão ou
função de confiança do Nível de Direção Superior previstos na Lei n° 15.509, de 2011;

II - para o exercício de cargo de Ministro, Secretário de Estado, Secretário Municipal,
Presidente de Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista ou equivalentes da União,
dos Estados e de outros Municípios;

III - para o exercício de outros cargos cujas funções estratégicas sejam consideradas de
relevante interesse para a Administração Pública Municipal, a critério do Prefeito.

§ 2° A concessão de afastamento na forma deste artigo, quando no exercício de cargo em
comissão, implicará na imediata exoneração desse cargo.

§ 3 0 Os servidores afastados na forma deste artigo não farão jus a percepção da
Gratificação de Produtividade Fiscal.

Art. 48. As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
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Art. 49. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Às Comissões competentes."
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O presente substitutivo propõe que seja considerada a Pós Graduação para a
progressão funcional ou promoção desde que o tempo mínimo exigido em cada
categoria seja atendido.
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PARECER CONJUNTO N° DAS COMISSÕES REUNIDAS DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA; E COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE
LEI N°0116/2016.

Trata-se de substitutivo apresentado pela bancada do PSDB em Plenário ao projeto lei
n° 0116/16, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Quadro dos
Agentes Vistores— QAV, reconfigurando a carreira de Agente Vistor, instituindo novas
escalas de vencimento e revalorizando a gratificação de produtividade fiscal.
Segundo a propositura, a criação desse novo quadro de pessoal e carreira será
aplicável também, mediante opção, aos atuais ocupantes dos cargos de Agente Vistor
e tem por escopo possibilitar a reestruturação da Administração Pública Municipal,
valorizando os atuais servidores e possibilitando a atração de novos profissionais
interessados em atuar na prestação de serviços à população.
Ressaltou-se, outrossim, a importância dos Agentes Vistores para o ordenamento e
desenvolvimento da cidade, uma vez que cabe a estes a responsabilidade acerca da
fiscalização do cumprimento das normas municipais atinentes ao código de
edificações, zoneamento, abastecimento e posturas municipais.
O substitutivo aprimora a proposta original, uma vez que considera a pós-graduação
para a progressão funcional ou promoção dos servidores de que trata o projeto, desde
cumprido o requisito temporal em cada categoria. Por conseguinte, pode prosseguir
em tramitação.
Sob o aspecto orçamentário e financeiro, foi juntada declaração do Secretário
Municipal da Coordenação das Subprefeituras atestando que a propositura apresenta
adequação com a Lei n 16.334/15, estando em consonância com a Lei de
Responsabilidade Fiscal, em especialmente os artigos 16, 17 e 21, inciso I, bem assim
com as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual vigentes.
Sob o aspecto jurídico, nada obsta a regular tramitação da propositura, consoante será
demonstrado.
As normas gerais sobre processo legislativo estão dispostas nos artigos 59 a 69 da
Constituição Federal e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios. A propósito do tema, dispõe o art. 61, § 1 0 , inciso II, alíneas "a", "h" e "c",
Palácio Anchieta Viaduto Jacarei, 100 São Paulo - SP CEP 01319-900 fone (11) 3396-4000
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que são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham sobre
a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e
autárquica ou aumento de sua remuneração, organização administrativa, serviços
públicos e sobre atribuições e regime jurídico dos servidores públicos da União e
Territórios.
Nesse passo, nossa Lei Orgânica, veio a estabelecer que são de iniciativa privativa do
Prefeito as leis que disponham sobre criação, extinção ou transformação de cargos,
funções ou empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, a
fixação ou aumento de remuneração dos servidores, e sobre servidores públicos
municipais, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria,
conforme disposto no art. 37, § 2°, incisos I, II e III, respectivamente. Resta atendida,
portanto, a cláusula de reserva de iniciativa conferida ao Chefe do Poder Executivo.
Segundo Edmir Netto de Araújo a noção de carreira envolve mais de uma classe,
atividades idênticas ou correlatas, disposição hierárquica escalonada, elevando-se os
funcionários da classe inferior à superior, normalmente por concurso de promoção, e
adentrando-se a classe, no primeiro provimento, nos graus iniciais da escala
hierárquica: por outro lado, aumentam-se as responsabilidades e a remuneração,
conforme a progressão funcional. É importante, então, que nessa série de classes,
para que haja efetivamente carreira, o servidor tenha a possibilidade de ascender,
gradativamente, na escala hierárquica, (..) (In, Curso de Direito Administrativo,
Saraiva, 2005, p. 264)
No presente caso, verifica-se, através da leitura da propositura, em especial dos arts.
4° e 13/20, a configuração de uma carreira, propriamente considerada, com a previsão
de níveis e categorias, bem como formas de progressão e promoção.
Como já salientado acima, instruem o projeto as manifestações da Secretaria
Municipal de Gestão, da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras e da
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico, restando formalmente
atendidos os requisitos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, cabendo à Comissão
de Finanças e Orçamento a análise do conteúdo.
A aprovação da proposta depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros
da Câmara nos termos do art. 40, § 3°, inciso IV, da Lei Orgânica do Município.
Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE.
Quanto ao mérito, a Comissão de Administração Pública entende inegável o interesse
público da proposta, razão pela qual se manifesta
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FAVORAVELMENTE ao Substitutivo.
Quanto aos aspectos financeiros, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a
opor, vez que as despesas com a execução correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias.
FAVORÁVEL, portanto, o parecer.

Sala das Comissões Reunidas,
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rtificados de cursos e atividades apresentados por ocasião do
c a o ingresso na carreira, o enquadramento nos termos da Lei n° 13.652,
de 2003, e a integração prevista no artigo 30 desta lei poderão ser utilizados após o tempo
mínimo exigido em cada categoria para efeitos da progressão funcional ou promoção."
(NR)
Art. 30.
§ 4 0 Os títulos, certificados de cursos e atividades apresentados por ocasião do concurso
público para o ingresso na carreira ou enquadramento nos termos da Lei n° 13.652, de
2003, poderão ser utilizados após • tempo mínimo exigido em cada categoria para a
integração prevista neste artigo.
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JUSTIFICATIVA
O presente substitutivo propõe que seja considerada para progressão ou promoção na
Carreira, a Pós-Graduação realizada pelo servidor anteriormente ao concurso público,
desde que o servidor atenda ao tempo mínimo exigido em cada categoria.
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AO PROJETO D

Pela presente e na forma do Art. 271 do Regimento Interno, requeiro que o artigo 25
do PL 116/2016, passe a vigorar com a seguinte redação:
Art. 25. Os artigos 9 0 e 10 0 da Lei no 10.224, de 1986, alterada pelas Leis no 11.270,
de 22 de outubro de 1992, no 12.477, de 22 de setembro de 1997, no 12.568, de 20
de fevereiro de 1998, no 13.652, de 2003, e no 14.715, de 8 de abril de 2008, passam
a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 9° Para os efeitos do disposto no artigo 8o desta lei, a apuração da Gratificação
de Produtividade Fiscal far-se-á, mensalmente, mediante a atribuição de pontos com
valor de 0,025% (vinte e cinco milésimos por cento) ou de 0,034% (trinta e quatro
milésimos por cento) ou 0,040% (quarenta milésimos por cento) do valor estabelecido
em lei, observados os seguintes critérios:
I - quando o Agente Vistor estiver no exercício do cargo efetivo:
a) até 3.359 (três mil trezentos e cinquenta e nove) pontos: aplica-se 0,025% (vinte e
cinco milésimos por cento) sobre 3.000 (três mil) pontos;
b) de 3.360 (três mil trezentos e sessenta) a 3.989 (três mil novecentos e oitenta e
nove) pontos: aplica-se 0,034% (trinta e quatro milésimos por cento) sobre 3.674 (três
mil seiscentos e setenta e quatro) pontos;
c) de 3.990 (três mil novecentos e noventa) a 4.409 (quatro mil quatrocentos e nove)
pontos: aplica-se 0,034% (trinta e quatro milésimos por cento) sobre 4.200 (quatro mil
e duzentos) pontos;
d) de 4.410 (quatro mil quatrocentos e dez) a 4.620 (quatro mil seiscentos e vinte)
pontos: aplica-se 0,040% (quarenta milésimos por cento) sobre 4.620 (quatro mil
seiscentos e vinte) pontos;
II - quando o Agente Vistor estiver no exercício de cargo de provimento em comissão
cuja natureza das atribuições esteja relacionada com as atribuições próprias do cargo
efetivo, serão atribuídos 4.620 (quatro mil seiscentos e vinte) pontos com valor de
0,040% (quarenta milésimos por cento).
" (NR)
"Art. 10. A Gratificação de Produtividade Fiscal integrará os proventos da inatividade,
nos casos de aposentadoria e disponibilidade, bem como a pensão, após 5 (cinco)
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meses anteriores à aposentadoria, disponibilidade ou instituição d são, aplicada,
para essa finalidade, sobre o valor estabelecido em lei.
" (NR)
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JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa aumentar o indice de calculo de produtividade para agente
vistor.
Onde no projeto original encontravam-se os indices de 0,032% e 0,034% houve
majoraçao para 0,034% e 0,040% respectivamente.
Sala das sessões,
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do referido

è, a vigorar co

"Art. 41. Os proventos, as pensões e os leg
— serão fixados de acordo com as novas situa
alterações sofridas pelo cargo ou função de
e os artigos 35, 36 e 37 desta lei, observada

a garantia constitucional da paridade
sta lei, levando-se em consideração as
e Apoio Fiscal, de acordo com o Anexo I
s opções pelas novas referências de

.1"

remuneração ora instituídos para os servido
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JUSTICATIVA

O presente projeto de lei que cria o quadro dos Agente Vistores — QAV, reconfigura a carreira e os cargos de
Agente Vistor, reorganizados pela Lei 13.652, de 25 de Setembro de 2003, instituindo novas escalas de
vencimentos e revaloriza a gratificação de produtividade fiscal aos servidores.
A proposta Da emenda é corrigir a proposta apresentada pelo Executivo que excluí os Agentes de Apoio
Fiscal quanto ao princípio da isonomia aos profissionais que se encontram equiparados à carreira aos
serviços de fiscalização da administração Pública Municipal na prestação de serviços à população.
Quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal ressaltamos que não irá alterar de forma significativa com um
quadro de 40 servidores públicos, as exigências previstas em lei orçamentária.
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Matéria : Sub. 1° ao PL 116/2016 - Execvutivo
Autor : PSDB
Requerente : ARSELINO TATTO
:menta : Cria o Quadro dos Agentes Vistores — QAV, reconfigura a carreira e os cargos efetivos de Agente Vistor, reorganizados pelo
[tido VI da Lei n° 13.652, de 25 de setembro de 2003, bem como institui novas escalas de vencimentos e revaloriza a Gratificação de
'rodutividade Fiscal devida a esses profissionais. FASE DA DISCUSSÃO: 2'
.eunião :

325' Sessão Extraordinária

Data :

'orne do Parlamentar

Partido

Voto

DOLFO QUINTAS
LESSANDRO GUEDES
LFREDINHO
NIBAL DE FREITAS
NTONIO DONATO
RI FRIEDENBACH
RSELINO TATTO
TíLIO FRANCISCO
URÉLIO NOMURA
ALVO
LAUDINHO DE SOUZA
ONT-- LOPES
AL-, ISILVANO
DIR SALES
DUARDO TUMA
LISEU GABRIEL
AIR TATU)
DNAS CAMISA NOVA
DSÉ POLICE NETO
JLIANA CARDOSO
AÉRCIO BENKO
IILTON LEITE
ATALINI
ELO RODOLFO
OEMI NONATO
TA
AULO FIORILO
AULO FRANGE
r EDEMILSON CHAVES
UITO FORMIGA
EIS
ICARDO NUNES
ICARDO YOUNG
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AND-DA TADEU
ENi MOURA
OUZA SANTOS
()NINHO PAIVA
DNINHO VESPOLI
SHITARO KAMIA
AVÁ
/ADIH MUTRAN

PSDB
PT
PT
PV
PT
PHS
PT
PRB
PSDB
PDT
PSDB
PP
DEM
PSD
PSDB
PSB
PT
DEM
PSD
PT
PHS
DEM
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PMDB
PR
PSB
PT
PTB
PTB
PSDB
PT
PMDB
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PSDB
DEM
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PRB
PR
PSOL
PSD
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Nao
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Nao
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Sim
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Nao
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Sim
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Partido
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3OLF0 QUINTAS
_ESSANDRO GUEDES
_FREDINHO
MDREA MATARAZZO
VIBAL DE FREITAS
VTONIO DONATO
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RSELINO TATTO
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JRÉLIO NOMURA
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Sim
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PR
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PT
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PTB
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DARDO NUNES
:ARDO YOUNG
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N. X TADEU
NIVAL MOURA
■ UZA SANTOS
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NINHO VESPOLI
HITARO KAMIA

PMDB
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PSDB
DEM
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PRB
PR
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PSD
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menta : Cria o Quadro dos Agentes Vistores — QAV, reconfigura a carreira e os cargos efetivos de Agente Vistor, reorganizados pelo
tulo VI da Lei n° 13.652, de 25 de setembro de 2003, bem como institui novas escalas de vencimentos e revaloriza a Gratificação de
rodutividade Fiscal devida a esses profissionais. FASE DA DISCUSSÃO: 2'
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325' Sessão Extraordinária

orne do Parlamentar

Partido

Voto

DOLFO QUINTAS
LESSANDRO GUEDES
LFREDINHO
NDREA MATARAZZO
NIBAL DE FREITAS
NTONIO DONATO
RI FRIEDENBACH
RSELINO TATTO
fILIO FRANCISCO
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PSDB
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PT
PSD
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PHS
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PRB
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PR
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Sim
Sim
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,LOMAO
,NDRA TADEU
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U. SANTOS
iNINHO PAIVA
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Nao
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SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E REVISÃO — SG

D TA:

NOTAS TAQUIGRÁFICAS SEM REVISÃO FINAL

F

"- PL 116/2016, DO EXECUTIVO. Cria o eua.ros gètitét

ores — QAV,

reconfigura a carreira e os cargos efetivos de Agente Vistor, reorganizados pelo título VI da Lei
n° 13.652, de 25 de setembro de 2003, bem como institui novas escalas de vencimentos e
revaloriza a Gratificação de Produtividade Fiscal devida a esses profissionais. FASE DA
DISCUSSÃO: 2a . Aprovação mediante voto favorável da maioria absoluta dos membros da
Câmara".

O SR. PRESIDENTE (Antonio Donato — PT) — Em discussão. Há oradores

inscritos.

(...)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Donato — PT) — Não há mais oradores inscritos;

está encerrada a discussão.
Há sobre a mesa substitutivo que será lido.

- É lido o seguinte: (Substitutivo ao PL 116/2016)

(..-)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Donato - PT) - Há sobre a mesa parecer, que será

lido.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Donato — PT) — A senhora pode votar em outubro,

não há problema, mas a senhora vai se retirar. E, se continuar nesse nível, mais gente sairá.
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Peço ao Sr. Secretário que faça a leitura do parecer.

- É lido o seguinte: (Parecer ao PL 116/2016)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Donato - PT) — Não há encaminhamento de
votação. Votaremos a seguir, o substitutivo da Bancada do PSDB ao PL 116/2016. Caso ele
seja rejeitado, vamos pôr a votos o projeto original.
A votos o Substitutivo da Bancada do PSDB ao PL 116/2016. Os Srs. Vereadores
favoráveis permaneçam como estão; os contrários, ou aqueles que desejarem verificação
nominal de votação, manifestem-se agora.
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Vereador Arselino Tatto.

O SR. ARSELINO TATTO (PT) — (Pela ordem) — Sr. Presidente, requeiro,
regimentalmente, uma verificação nominal de votação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Donato - PT) — É regimental o pedido de V.Exa. A
votos o substitutivo ao PL 116/2016. Os Srs. Vereadores favoráveis votarão "sim"; os
contrários, "não".

- Inicia-se a votação.

- Concluída a votação, sob a presidência do Sr. Antonio Donato, verifica-se que
votaram "sim" os Srs.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Donato - PT) —Votaram "sim" 14 Srs. Vereadores;
"não", 28 Srs. Vereadores. Está rejeitado o substitutivo de PSDB.
Passemos à votação do PL original do Executivo.

do Processo
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eis ermaneçam como estão;

os contrários, ou aqueles que desejarem verificação nominal de votação, manifestem-se agora.

(..-)

O SR. EDUARDO TUMA (PSDB) — (Pela ordem) - Sr. Presidente, requeiro,
regimentalmente, uma verificação nominal de votação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Donato - PT) — É regimental o pedido de V.Exa. A

votos. Os Srs. Vereadores favoráveis votarão "sim"; os contrários, "não".

- Inicia-se a votação.

- Concluída a votação, sob a presidência do Sr. Antonio Donato, verifica-se que
votaram "sim" os Srs.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Donato - PT) — Votaram "sim" 43 Srs. Está

aprovado.
Há sobre a mesa emendas, que serão lidas, e um requerimento de votação em
bloco das mesmas, do nobre Vereador Arselino Tatto.
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Vereador Eduardo Tuma.

O SR. EDUARDO TUMA (PSDB) — (Pela ordem) - Sr. Presidente, requeiro,

regimentalmente, uma verificação nominal de votação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Donato - PT) — É regimental o pedido de V.Exa.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

SESSÃO: 325-SE

SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E REVISÃO - SGP.4

DATA:

NOTAS TAQUIGRÁFICAS SEM REVISÃO FINAL

EL:

8

31/03/2016

DE

32

Antes de ir a votos, porém, solicito ao nobre Vereador Milton Leite que proceda à leitura das
emendas.

- É lido o seguinte: (Leitura das emendas 1,2, 3 ao PL 116/2016)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Donato — PT) — Há sobre a mesa requerimento de

votação das emendas em bloco, que será lido.

- É lido o seguinte: (Requerimento votação das emendas em bloco - A. Tatto

O SR. PRESIDENTE (Antonio Donato - PT) - A votos o requerimento de votação

das emendas em bloco. Os Srs. Vereadores favoráveis permaneçam como estão; os
contrários, ou aqueles que desejarem verificação nominal de votação, manifestem-se agora.
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Vereador Aurélio Nomura.

O SR. AURÉLIO NOMURA (PSDB) - (Pela ordem) — Sr. Presidente, requeiro,

regimentalmente, uma verificação nominal de votação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Donato - PT) — É nominal, já havia requerimento. A

votos o requerimento de votação das emendas em bloco. Os Srs. Vereadores favoráveis
votarão "sim"; os contrários, "não".

- Inicia-se a votação.

i--04ha no
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ove
o, verifi -se que

votaram "sim" os Srs.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Donato - PT) — Votaram "sim" 28 Srs. Vereadores;

"não", 13 Srs. Vereadores. Está aprovado o requerimento.

A votos as emendas em bloco. Os Srs. Vereadores favoráveis permaneçam como
estão; os contrários, ou aqueles que desejarem verificação nominal de votação, manifestem-se
agora.
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Vereador Arselino Tatto.

O SR. ARSELINO TATTO (PT) - (Pela ordem) — Sr. Presidente, requeiro,

regimentalmente, uma verificação nominal de votação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Donato - PT) — É regimental o pedido de V.Exa. A

votos as emendas em bloco. Os Srs. Vereadores favoráveis votarão "sim"; os contrários, "não".

- Inicia-se a votação.

C..)

- Concluída a votação, sob a presidência do Sr. Antonio Donato, verifica-se que
votaram "sim" os Srs.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Donato - PT) — Votaram "sim" 15 Srs. Vereadores;

"não", 29 Srs. Vereadores. Estão rejeitadas as emendas. O PL 116/2016, Vai à sanção do Sr.
Prefeito.

CArRA MUNICIPAL DE

S O PAULO
do processo n°01-0116 de 2016

Papel para informação, rubricado como folha n°

04/04/2016

(a)

À SGP.23
Sr. Supervisor,

O presente Projeto de Lei foi aprovado em

2a

Discussão e

Votação na 325a Sessão Extraordinária da 16a Legislatura, no dia 31
de março de 2016.

Encaminho os presentes autos para elaboração dos
documentos pertinentes à sanção do respectivo Projeto de Lei.
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CAIARA MUNICIPAL DE

SAO PAULO
PRESIDÊNCIA

São Paulo, 31 de março de 2016.

Ofício SGP-23 no 00888/2016

Senhor Prefeito,

Encaminho a Vossa Excelência texto da lei aprovada pela Câmara
em sessão de 31 de março do corrente, relativa ao Projeto de Lei no 116/16,
de autoria do Executivo, que cria o Quadro dos Agentes Vistores - QAV,
reconfigura a carreira e os cargos efetivos de Agente Vistor, reorganizados
pelo Título VI da Lei no 13.652, de 25 de setembro de 2003, bem como
institui novas escalas de vencimentos e revaloriza a Gratificação de
Produtividade Fiscal devida a esses profissionais.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada consideração e
respeito.

Anexos: Anexos I e II.

A Sua Excelência o Senhor
Fernando Haddad
Prefeito do Município de São Paulo.
RNB/jcss.

Palácio Anchieta Viaduto Jacarei, 100 São Paulo - SP CEP 01319-900 fone (11) 3396-4000 www.camara.sp.gov.br
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CAIARA MUNICIPAL DE

SAO PAULO
LEI DECRETADA NA SESSÃO DE 31 DE MARÇO DE 2016
Cópia extraída de fls. 03/21 do processo
(PROJETO DE LEI No 116/16)
(EXECUTIVO)
Cria o Quadro dos Agentes Vistores QAV, reconfigura a carreira e os cargos
efetivos de Agente Vistor,
reorganizados pelo Título VI da Lei no
13.652, de 25 de setembro de 2003,
bem como institui novas escalas de
vencimentos e revaloriza a Gratificação
de Produtividade Fiscal devida a esses
profissionais.
Faço saber que a Câmara, em sessão de 31 de março de 2016,
decretou a seguinte lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1 0 Esta lei dispõe sobre a criação do Quadro dos Agentes
Vistores - QAV, reconfigura a carreira e os cargos efetivos de Agente Vistor,
reorganizados pelo Título VI da Lei no 13.652, de 25 de setembro de 2003,
institui novas escalas de vencimentos e revaloriza a Gratificação de
Produtividade Fiscal.
CAPÍTULO II
DO QUADRO DOS AGENTES VISTORES - QAV
QAV,
Art. 2o Fica criado o Quadro dos Agentes Vistores
composto por carreira e cargos de Agente Vistor, de provimento efetivo, na
conformidade do Anexo 1 desta lei, no qual se discriminam as quantidades, as
referências de vencimentos e as formas de provimento.
Art. 3 0 O Quadro dos Agentes Vistores - QAV é constituído de
carreira e cargos de Agente Vistor, considerando a natureza, o grau de
complexidade e o nível de responsabilidade das atribuições, classificando-se
como de natureza técnica ou técnico-científica, cujo provimento exige diploma de
nível superior.
CAPÍTULO III

1

,

CAIARA MUNICIPAL DE

SA0 PAULO
DA RECONFIGURAÇÃO DA CARREIRA, DAS ATRIBUIÇÕES E DAS ESCALAS DE
VENCIMENTOS
Seção I
Da Carreira
Art. 40 A carreira de Agente Vistor é constituída de 3 (três)
Níveis, identificados pelos algarismos romanos I, II e III, contando cada um dos
Níveis com Categorias, na seguinte conformidade:
I - Nível I: 5 (cinco) Categorias;
II - Nível II: 5 (cinco) Categorias;
III - Nível III: 3 (três) Categorias.
Parágrafo único. Todos os cargos situam-se inicialmente na
Categoria 1 do Nível I da carreira e a ela retornam quando vagos.
Art. 5 0 Nível é o agrupamento de cargos de mesma denominação
e Categorias diversas.
Art. 6 0 Categoria é o elemento indicativo da posição do servidor
no respectivo Nível.
Seção II
Das Atribuições
Art. 7 0 Compete ao Agente Vistor, observadas as disposições
previstas na legislação pertinente, o desempenho das atividades de fiscalização
das normas municipais relacionadas com:
I - o Código de Edificações;
II - o Zoneamento;
III - o Abastecimento;
IV - as Posturas Municipais.
Seção III
Das Escalas de Vencimentos
Art. 8 0 Ficam instituídas as Escalas de Vencimentos da carreira de
Agente Vistor, compreendendo as referências e os valores constantes do Anexo
II, Tabela "A", desta lei.
Parágrafo único. Nos valores constantes do Anexo II, Tabela "A",
desta lei, ficam absorvidos os eventuais reajustes concedidos nos termos dos
arts. 1 0 e 20 da Lei no 13.303, de 18 de janeiro de 2002, ou da lei que vier a
substituí-la, para o exercício de 2016.
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CAPÍTULO IV
DO INGRESSO NA CARREIRA
Art. 9 0 O ingresso na carreira de Agente Vistor, observadas as
exigências estabelecidas no Anexo I desta lei, dar-se-á na Categoria 1 do Nível I,
mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvada a
hipótese prevista no inciso IV do art. 39 e no art. 40 desta lei.
Art. 10. Caberá à Secretaria Municipal de Gestão a realização do
concurso público para a carreira de Agente Vistor.
CAPÍTULO V
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO
Art. 11. O estágio probatório corresponde ao período de 3 (três)
anos de efetivo exercício que se segue ao início do exercício no cargo de Agente
Vistor.
§ 1 0 O Agente Vistor em estágio probatório, para fins de
aquisição de estabilidade, será submetido a avaliação especial de desempenho
por suas respectivas chefias e pela Comissão Especial de Estágio Probatório de
que trata o art. 12 desta lei, de acordo com critérios a serem estabelecidos em
decreto regulamentar.
§ 2 0 Após a posse e o início de exercício do Agente Vistor, poderá
ser realizado curso de capacitação, que será considerado para fins de aprovação
desse profissional no estágio probatório.
§ 3 0 A homologação da aprovação no estágio probatório dar-se-á
por ato do Secretário, Subprefeito ou autoridade equiparada do órgão em que o
servidor estiver lotado a partir do primeiro dia subsequente ao término do
período de 3 (três) anos previsto para esse evento no "caput" deste artigo.
§ 4 0 A homologação da reprovação no estágio probatório dar-se-á
por ato do Secretário, Subprefeito ou autoridade equiparada do órgão em que o
servidor estiver lotado até o término do período de 3 (três) anos previsto para
esse evento no "caput" deste artigo.
§ 50 Durante o período de cumprimento do estágio probatório, os
servidores permanecerão na Categoria 1 do Nível I.
§ 60 O servidor que não for aprovado no estágio probatório será
exonerado na forma da legislação específica.
§ 70 Para os fins deste artigo, consideram-se de efetivo exercício
os afastamentos em virtude de:
I - férias;
II - casamento, até 8 (oito) dias;
III - luto, pelo falecimento de cônjuge, companheiro, pais, irmãos
e filhos, inclusive natimorto, até 8 (oito) dias;
3
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IV - luto, pelo falecimento de padrasto, madrasta, sogros e
cunhados, até 2 (dois) dias;
V - faltas abonadas nos termos do parágrafo único do art. 92 da
Lei no 8.989, de 29 de outubro de 1979;
VI - exercício de cargos de provimento em comissão ou de
funções de confiança na Administração Direta da Prefeitura do Município de São
Paulo, cuja natureza das atividades esteja relacionada com as atribuições
próprias do cargo efetivo titularizado pelo servidor, ouvida a Comissão Especial
de Estágio Probatório;
VII - participação em cursos ou seminários relacionados com as
atribuições próprias do cargo efetivo titularizado pelo servidor, a critério do
titular do órgão em que esteja lotado, desde que não ultrapassem 40 (quarenta)
horas semestrais;
VIII - afastamento em virtude de concessão de licença à
gestante, licença-paternidade e licença-adoção ou guarda nos termos da Lei no
16.396, de 25 de fevereiro de 2016.
§ 80 Na hipótese de outros afastamentos não previstos no § 7 0
deste artigo, ainda que considerados de efetivo exercício, ocorrerá a suspensão
da contagem do período de efetivo exercício para fins de estágio probatório, que
será retomada ao término do afastamento, quando o servidor reassumir as
atribuições do cargo efetivo.
§ 9 0 A estabilidade referida no art. 41 da Constituição Federal,
em relação aos servidores aprovados em estágio probatório, produzirá efeito
somente após o decurso de 3 (três) anos e a homologação prevista no § 3 0
deste artigo.
Art. 12. Ficam instituídas Comissões Especiais de Estágio
Probatório nas Secretarias, Subprefeituras ou órgãos equiparados, às quais
caberá:
I - realizar a avaliação especial de desempenho do servidor
durante o período de estágio probatório, propondo sua aprovação ou reprovação;
II - manifestar-se sobre os pedidos de reconsideração e recursos
relativos à avaliação especial de desempenho do servidor no estágio probatório.
§ 1 0 A Comissão de que trata o "caput" deste artigo será
constituída exclusivamente por servidores efetivos estáveis, de acordo com os
critérios a serem estabelecidos em decreto.
§ 2 0 A critério do Secretário, Subprefeito ou autoridade
equiparada poderá ser constituída mais de uma Comissão Especial de Estágio
Probatório no âmbito do órgão em que o servidor estiver lotado.
CAPÍTULO VI
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA
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Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 13. O desenvolvimento do servidor na carreira de Agente
Vistor dar-se-á por meio da progressão funcional e da promoção, previstas nos
arts. 14 e 15 desta lei.
Parágrafo único. Não existirão limites quantitativos para
progressão funcional e promoção entre as categorias e os níveis da carreira de
Agente Vistor.
Seção II
Da Progressão Funcional e da Promoção
Art. 14. Progressão funcional é a passagem do Agente Vistor da
Categoria em que se encontra para a Categoria imediatamente superior, dentro
do mesmo Nível da carreira, em razão do resultado das avaliações de
desempenho durante a permanência na categoria, associado ao tempo de
carreira, título de curso superior ou capacitação ou atividades que visem o
aprimoramento e o desenvolvimento de competências institucionais e individuais,
correlacionados com o cargo efetivo ou a natureza das atividades desenvolvidas,
na forma que dispuser o decreto regulamentar a que alude o art. 18, observadas
as disposições do art. 17, ambos desta lei.
Parágrafo único. Para fins de progressão funcional, o Agente
Vistor deverá contar com tempo mínimo de 2 (dois) anos de efetivo exercício em
cada Categoria, exceto quando se tratar de progressão para a Categoria 2 do
Nível I, que se dará após a conclusão do estágio probatório.
Art. 15. Promoção é a passagem do Agente Vistor da última
Categoria de um Nível para a primeira Categoria do Nível imediatamente
superior, em razão do resultado das avaliações de desempenho, associado ao
tempo na carreira e títulos, observado o seguinte:
I - do Nível I para o Nível II:
a) tempo mínimo de 2 (dois) anos de efetivo exercício na
Categoria 5 do Nível I;
b)
resultado das avaliações de desempenho durante a
permanência no Nível I;
c) título de curso superior ou curso de pós-graduação,
compreendendo programas de especialização ou extensão universitária,
reconhecidos na forma da lei ou créditos em atividades técnico-científicas ou em
atividade de educação continuada realizadas ou referendadas pela Prefeitura do
Município de São Paulo durante a permanência no Nível I, que visem ao
aprimoramento e ao desenvolvimento de competências institucionais e
individuais, correlacionados com o cargo efetivo ou a natureza das atividades
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desenvolvidas, totalizando, no mínimo, 360 (trezentas e sessenta) horas,
observadas as disposições do art. 17 desta lei;
II - do Nível II para o Nível III:
a) tempo mínimo de 2 (dois) anos de efetivo exercício na
Categoria 5 do Nível II;
b)
resultado das avaliações de desempenho durante a
permanência no Nível II;
c) título de curso superior ou curso de pós-graduação,
compreendendo programas de especialização ou mestrado ou doutorado,
correlacionados com o cargo efetivo ou a natureza das atividades desenvolvidas,
totalizando, no mínimo, 360 (trezentas e sessenta) horas, observadas as
disposições do art. 17 desta lei.
Art. 16. O servidor terá direito a progressão funcional ou a
promoção, mediante requerimento, atendidas as condições estabelecidas nos
arts. 14 e 15 desta lei.
Parágrafo único. Caberá à Chefia da Unidade de Recursos no
órgão em que o servidor estiver lotado providenciar e publicar, no Diário Oficial
da Cidade, o respectivo enquadramento, cadastrando-o para produção dos
efeitos pecuniários decorrentes.
Art. 17. Os títulos, certificados de cursos e atividades
apresentados por ocasião do concurso público para o ingresso na carreira, o
enquadramento nos termos da Lei no 13.652, de 2003, e a integração prevista
no art. 30 desta lei não poderão ser utilizados para efeitos da progressão
funcional ou promoção.
§ 1 0 Durante o desenvolvimento na carreira, o servidor poderá
utilizar:
I - na promoção, uma única vez, os cursos e títulos apresentados
para efeito de progressão funcional;
II - na progressão funcional, uma única vez, os cursos e títulos
apresentados para efeito de promoção.
§ 2 0 Os títulos, certificados de cursos e atividades apresentados
para a integração nos termos do art. 30 desta lei poderão ser utilizados, uma
única vez, na progressão funcional ou promoção, nos termos desta lei.
Art. 18. A progressão funcional e a promoção serão
regulamentadas por decreto, editado em até 90 (noventa) dias da publicação
desta lei e geridas pela Secretaria Municipal de Gestão.
Art. 19. Ficará impedido de mudar de Categoria ou de Nível, pelo
período de 1 (um) ano, o Agente Vistor que, embora tenha cumprido todos os
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prazos e condições para a progressão funcional ou promoção, tiver sofrido
penalidade de suspensão, aplicada em decorrência de procedimento disciplinar.
Parágrafo único. O período previsto no "caput" deste artigo será
contado a partir do dia em que o servidor atender cumulativamente todos os
prazos e condições para a progressão funcional ou promoção.
Art. 20. Serão considerados de efetivo exercício, para fins de
progressão funcional e promoção, os afastamentos do serviço a que se refere o
art. 64 da Lei no 8.989, de 1979, bem como os concedidos em razão de licençaadoção, nos termos do § 1 0 do art. 1 0 da Lei no 9.919, de 21 de junho de 1985,
na redação conferida pelo art. 3 0 da Lei no 14.872, de 31 de dezembro de 2008,
de licença-paternidade, nos termos do art. 3 0 da Lei no 10.726, de 8 de maio de
1989, de exercício de mandato de dirigente sindical, nos termos do art. 7 0 da Lei
no 13.883, de 18 de agosto de 2004, e de outros afastamentos assim
considerados na forma da legislação específica.
CAPÍTULO VII
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Art. 21. A Avaliação de Desempenho processar-se-á na forma da
legislação vigente.
CAPÍTULO VIII
DO EXERCÍCIO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Art. 22. O Agente Vistor, quando nomeado ou designado para o
exercício de cargo de provimento em comissão, terá a título de remuneração,
enquanto no exercício desses cargos:
I - a respectiva referência de vencimento do cargo efetivo,
constante do Anexo II, Tabela "A", desta lei;
II - a Gratificação de Produtividade Fiscal, nos termos do disposto
no Capítulo X desta lei;
III - a Gratificação de Função, instituída pelo art. 10 da Lei no
10.430, de 29 de fevereiro de 1988, nos percentuais e bases estabelecidos no
Anexo III - Gratificação de Função, Grupo 1, da Lei no 12.477, de 22 de
setembro de 1997.
§ 1 0 A Gratificação de Função referida neste artigo observará as
condições, critérios, incompatibilidades e vedações estabelecidas na legislação
municipal específica e, em especial, as disposições constantes da Lei no 10.430,
de 1988.
§ 20 Na hipótese de nomeação ou designação para o exercício de
cargo de provimento em comissão ou função de confiança de direção superior,
caberá opção pela remuneração prevista neste artigo ou pelo regime de subsídio
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previsto nas Leis no 15.401, de 6 de julho de 2011, e no 15.509, de 15 de
dezembro de 2011.
§ 3 0 Em qualquer das hipóteses previstas no § 2o deste artigo, o
servidor permanecerá vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do
Município de São Paulo - RPPS e a respectiva contribuição previdenciária incidirá,
exclusivamente, sobre a remuneração no cargo efetivo.
CAPÍTULO IX
DA JORNADA DE TRABALHO
Art. 23. O Agente Vistor fica submetido à Jornada Básica de 40
(quarenta) horas de trabalho semanais - 340, no exercício de cargo de
provimento efetivo ou em comissão.
§ 1 0 A Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de trabalho - 340
será cumprida na forma da regulamentação específica, ficando o Agente Vistor
sujeito ao cumprimento, em regime de plantão, quando assim exigir o
funcionamento de unidades que prestam serviços essenciais ao Município.
§ 2 0 Os titulares do cargo de Agente Vistor ficam sujeitos à
prestação de serviços quando convocados em quaisquer horas e dias, incluídos
sábados, domingos, feriados e pontos facultativos.
§ 3o A sujeição à Jornada Básica de 40 (quarenta) horas de
trabalho - 340 implica exclusão, por incompatibilidade, de quaisquer gratificações
ou adicionais vinculados a jornadas ou regimes especiais de trabalho
estabelecidos em legislação específica.
CAPÍTULO X
DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL
Art. 24. Fica mantida a Gratificação de Produtividade Fiscal
prevista na Lei no 10.224, de 15 de dezembro de 1986, e legislação
subsequente.
Art. 25. Os arts. 9 0 e 10 da Lei no 10.224, de 1986, alterada
pelas Leis no 11.270, de 22 de outubro de 1992, no 12.477, de 22 de setembro
de 1997, no 12.568, de 20 de fevereiro de 1998, no 13.652, de 2003, e no
14.715, de 8 de abril de 2008, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 9 0 Para os efeitos do disposto no art. 8 0 desta lei, a
apuração da Gratificação de Produtividade Fiscal far-se-á,
mensalmente, mediante a atribuição de pontos com valor de
0,025% (vinte e cinco milésimos por cento) ou de 0,032% (trinta
e dois milésimos por cento) ou 0,034% (trinta e quatro milésimos
por cento) do valor estabelecido em lei, observados os seguintes
critérios:
I - quando o Agente Vistor estiver no exercício do cargo efetivo:
8
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a) até 3.359 (três mil trezentos e cinquenta e nove) pontos:
aplica-se 0,025% (vinte e cinco milésimos por cento) sobre 3.000
(três mil) pontos;
b) de 3.360 (três mil trezentos e sessenta) a 3.989 (três mil
novecentos e oitenta e nove) pontos: aplica-se 0,032% (trinta e
dois milésimos por cento) sobre 3.674 (três mil seiscentos e
setenta e quatro) pontos;
c) de 3.990 (três mil novecentos e noventa) a 4.409 (quatro mil
quatrocentos e nove) pontos: aplica-se 0,032% (trinta e dois
milésimos por cento) sobre 4.200 (quatro mil e duzentos) pontos;
d) de 4.410 (quatro mil quatrocentos e dez) a 4.620 (quatro mil
seiscentos e vinte) pontos: aplica-se 0,034% (trinta e quatro
milésimos por cento) sobre 4.620 (quatro mil seiscentos e vinte)
pontos;
II - quando o Agente Vistor estiver no exercício de cargo de
provimento em comissão cuja natureza das atribuições esteja
relacionada com as atribuições próprias do cargo efetivo, serão
atribuídos 4.620 (quatro mil seiscentos e vinte) pontos com valor
de 0,034% (trinta e quatro milésimos por cento).
" (NR)
"Art. 10. A Gratificação de Produtividade Fiscal integrará os
proventos da inatividade, nos casos de aposentadoria e
disponibilidade, bem como a pensão, após 5 (cinco) anos de
recebimento, pela média aritmética da pontuação obtida nos 60
(sessenta) meses anteriores à aposentadoria, disponibilidade ou
instituição da pensão, aplicada, para essa finalidade, sobre o
valor estabelecido em lei.
" (NR)
Art. 26. Para fins do cálculo da Gratificação de Produtividade
Fiscal, o valor estabelecido nos arts. 9 0 e 10 da Lei no 10.224, de 1986, alterada
pelas Leis no 11.270, de 1992, no 12.477, de 1997, no 12.568, de 1998, no
13.652, de 2003, e no 14.715, de 2008, na redação conferida por esta lei, é o
constante do Anexo II, Tabelas "B" e "C", observado o disposto no parágrafo
único do art. 8 0 , todos desta lei.
CAPÍTULO XI
DA ACOMODAÇÃO DOS ATUAIS TITULARES NA CARREIRA DE AGENTE VISTOR
Seção I
Da Opção pela Carreira e Referências de Vencimentos
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Art. 27. Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo de
Agente Vistor, enquadrados nos termos do Título VI da Lei no 13.652, de 2003,
no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta lei, poderão optar
pela carreira ora reconfigurada e por receberem seus vencimentos de acordo
com as Escalas de Vencimentos constantes do Anexo II, Tabela "A", desta lei,
bem como por perceber a Gratificação de Produtividade Fiscal na conformidade
dos critérios estabelecidos no art. 9 0 da Lei no 10.224, de 1986, e legislação
subsequente, na redação conferida por esta lei, calculada sobre o valor previsto
no Anexo II, Tabela "B".
§ 1 0 A opção de que trata o "caput" deste artigo é definitiva e
irretratável.
§ 20 O critério para a acomodação do servidor optante nos
termos deste artigo, cujos vencimentos, em razão de decisões judiciais ou não,
ultrapassem as novas Escalas de Vencimento previstas no "caput" deste artigo,
observará as disposições do art. 32 desta lei.
§ 3 0 Para o servidor que se encontrar afastado por motivo de
doença, férias e outros afastamentos previstos em lei, o prazo consignado no
"caput" deste artigo será computado a partir da data em que reassumir suas
funções, sem prejuízo do direito de opção durante o período de afastamento,
observado o disposto no § 2 0 do art. 30 desta lei.
§ 40 Os servidores que não optarem na forma do "caput" deste
artigo continuarão recebendo seus vencimentos de acordo com as vigentes
Escalas de Padrões de Vencimentos, devidamente reajustadas nos termos da
legislação específica.
§ 5 0 Na hipótese do § 4 0 deste artigo, a Gratificação de
Produtividade Fiscal observará os critérios estabelecidos no art. 9 0 da Lei no
10.224, de 1986, e legislação subsequente, na redação conferida por esta lei, e
será calculada sobre o valor estabelecido no Anexo II, Tabela "C", desta lei.
Art. 28. A opção prevista no art. 27 desta lei será realizada nas
Unidades de Recursos Humanos do órgão de lotação dos servidores.
Parágrafo único. Caberá à Chefia da Unidade de Recursos
Humanos:
I - orientar os servidores em relação aos procedimentos para a
realização da opção;
II - receber, publicar e cadastrar as opções para produção dos
efeitos pecuniários decorrentes.
Seção II
Da Integração nas Novas Referências de Vencimentos
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Art. 29. Integração é a forma de acomodação dos titulares de
cargo efetivo optantes pela carreira de Agente Vistor nos níveis, categorias e
referências de vencimentos instituídos por esta lei.
Art. 30. Os atuais titulares de cargos de provimento efetivo,
optantes pela carreira reconfigurada e pelas referências de vencimentos ora
instituídas, serão integrados nas categorias dos Níveis I, II ou III, mediante
contagem de tempo de efetivo exercício na carreira atual, apurado até 15 de
março de 2016, e da apresentação dos títulos especificados na forma do
provimento constante da coluna Situação Nova do Anexo XIV da Lei no 13.652,
de 2003, observado o disposto no § 1 0 do art. 69 da Lei no 12.477, de 1997, na
seguinte conformidade:
I - Nível I:
a) Categoria 1 - de O a 3 anos;
b) Categoria 2 - acima de 3 anos até 5 anos;
c) Categoria 3 - acima de 5 anos até 7 anos;
d) Categoria 4 - acima de 7 anos até 9 anos;
e) Categoria 5 - acima de 9 anos até 11 anos;
II - Nível II, mediante apresentação de título de curso superior ou
curso de pós-graduação, compreendendo programas de especialização ou
extensão universitária, reconhecidos na forma da lei, ou créditos em atividades
técnico-científicas ou em atividade de educação continuada realizadas ou
referendadas pela Prefeitura do Município de São Paulo, que visem ao
aprimoramento e ao desenvolvimento de competências institucionais e
individuais, correlacionados com o cargo efetivo ou a natureza das atividades
desenvolvidas, totalizando, no mínimo, 180 (cento e oitenta) horas:
a) Categoria 1 - acima de 11 anos até 13 anos;
b) Categoria 2 - acima de 13 anos até 15 anos;
c) Categoria 3 - acima de 15 anos até 17 anos;
d) Categoria 4 - acima de 17 anos até 19 anos;
e) Categoria 5 - acima de 19 anos até 21 anos;
III - Nível III, mediante apresentação de título de curso superior
ou curso de pós-graduação, compreendendo programas de especialização ou
extensão universitária reconhecidos na forma da lei, mestrado ou doutorado ou
créditos em atividades técnico-científicas ou em atividades de educação
continuada realizadas ou referendadas pela Prefeitura do Município de São Paulo,
que visem ao aprimoramento e ao desenvolvimento de competências
institucionais e individuais, correlacionados com o cargo efetivo ou a natureza
das atividades desenvolvidas, totalizando, no mínimo, 360 (trezentas e sessenta)
horas:
a) Categoria 1 - acima de 21 anos até 23 anos;
b) Categoria 2 - acima de 23 anos até 25 anos;
c) Categoria 3 - acima de 25 anos.
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§ 1 0 A integração prevista no "caput" deste artigo produzirá
efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei,
desde que a opção seja realizada no prazo previsto no art. 27 desta lei.
§ 2o A opção formalizada após o prazo previsto no art. 27 desta
lei produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao de sua
realização.
§ 3 0 Em nenhuma hipótese será realizada a integração sem que o
servidor manifeste sua opção na forma do art. 27 desta lei.
§ 40 Os títulos, certificados de cursos e atividades apresentados
por ocasião do concurso público para o ingresso na carreira ou enquadramento
nos termos da Lei no 13.652, de 2003, não poderão ser utilizados para a
integração prevista neste artigo.
§ 50 Os servidores que não apresentarem os títulos, certificados
de cursos e atividades especificados nos incisos II e III do "caput" deste artigo,
serão enquadrados na Categoria 5, na seguinte conformidade:
I - Nível I, Categoria 5: titulares de cargos de Agente Vistor com
tempo de efetivo exercício especificados nas alíneas "a" a "e" do inciso II do
"caput" deste artigo e que não possuam a carga horária mínima de 180 (cento e
oitenta) horas;
II - Nível I, Categoria 5: titulares de cargos de Agente Vistor com
tempo de efetivo exercício especificados nas alíneas "a" a "c" do inciso III do
"caput" deste artigo e que não possuam a carga horária mínima de 180 (cento e
oitenta) horas;
III - Nível II, Categoria 5: titulares de cargos de Agente Vistor
com tempo de efetivo exercício especificados nas alíneas "a" a "c" do inciso III
do "caput" deste artigo e que possuam a carga horária entre 180 (cento e
oitenta) a 359 (trezentas e cinquenta e nove) horas.
§ 60 Enquanto não editado o decreto regulamentar a que alude o
§ 1 0 do art. 11 desta lei, o servidor optante pela carreira ora reconfigurada, que
completar o período de estágio probatório, será enquadrado na Categoria 2 do
Nível I, Referência QAV-2.
Art. 31. Até a publicação dos atos de integração, os servidores
receberão seus vencimentos na forma prevista na legislação vigente,
devidamente reajustados de acordo com as normas em vigor, inclusive quanto à
remuneração pelo exercício de cargo de provimento em comissão.
§ 1 0 Na hipótese do "caput" deste artigo, a Gratificação de
Produtividade Fiscal observará os critérios estabelecidos no art. 9 0 da Lei no
10.224, de 1986, e legislação subsequente, na redação conferida por esta lei, e
será calculada sobre o valor estabelecido no Anexo II, Tabela "C", desta lei.
§ 2 0 Publicado o ato de integração, os vencimentos e a
Gratificação de Produtividade Fiscal deverão ser recalculados de acordo com os
novos valores estabelecidos por esta lei.
12
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Art. 32. Ao Agente Vistor que realizar a opção prevista no art. 27
desta lei e cuja integração na nova situação resulte valor inferior à remuneração
atual, em razão de decisão judicial ou não, fica assegurada a percepção da
diferença, que será paga a título de Vantagem de Ordem Pessoal - VOP e
considerada para efeitos de aposentadoria e pensão, décimo terceiro salário e
férias.
§ 1 0 Para efeitos do disposto no "caput" deste artigo, considerase:
I - remuneração na nova situação:
a) o valor da referência de vencimentos após a integração
prevista no art. 30 desta lei;
b) o valor da Gratificação de Produtividade Fiscal calculada nos
termos desta lei;
c) os adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte;
II - remuneração atual:
a) o padrão de vencimentos previsto na legislação vigente no mês
subsequente ao da publicação desta lei ou decorrente de decisão judicial;
b) o valor da Gratificação de Produtividade Fiscal calculada nos
termos da Lei no 14.715, de 2008;
c) os adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte;
d) a vantagem de ordem pessoal prevista no § 3 0 do art. 107 da
Lei no 13.652, de 2003.
§ 2 0 Sobre a parcela paga a título de Vantagem de Ordem
Pessoal - VOP:
I - haverá a incidência da contribuição previdenciária;
II - não incidirão quaisquer vantagens;
III - incidirão reajustes a partir de 2017, nos termos da legislação
vigente.
Seção III
Da Jornada de Trabalho na Opção
Art. 33. Os atuais titulares de cargos de Agente Vistor, integrados
na forma prevista no art. 30 desta lei, manterão a mesma jornada de trabalho.
Seção IV
Do Exercício de Cargo de Provimento em Comissão
Art. 34. Aos titulares de cargos de Agente Vistor, integrados na
forma prevista no art. 30 desta lei, atualmente nomeados ou designados para o
exercício de cargo de provimento em comissão, aplicam-se as disposições do
Capítulo VIII desta lei.
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CAPÍTULO XII
DOS SERVIDORES ADMITIDOS
Seção I
Da Opção
Art. 35. Os servidores admitidos ou contratados nos termos da
Lei no 9.160, de 3 de dezembro de 1980, para função correspondente ao cargo
de Agente Vistor, poderão realizar opção na forma do disposto no art. 27 desta
lei
Parágrafo único. As disposições dos §§ 1 0 , 2 0 e 3 0 do art. 30 e
dos arts. 31, 32 e 33 desta lei aplicam-se aos servidores admitidos ou
contratados nos termos da Lei no 9.160, de 1980, no que couber, quando da
fixação de sua remuneração na forma desta lei.
Seção II
Fixação de Remuneração na Nova Referência de Vencimentos
Art. 36. Os servidores estáveis por força do art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e os não estáveis, referidos no art. 35,
que realizarem a opção na forma do disposto no art. 27, terão a denominação de
sua função alterada na conformidade da coluna "Situação Nova" do Anexo I e
sua remuneração fixada na Referência QAV prevista no Anexo II, Tabela "D",
observado o disposto no parágrafo único do art. 8 0 , todos desta lei.
Art. 37. Os servidores admitidos ou contratados nos termos da
Lei no 9.160, de 1980, que não optarem na forma do art. 27 desta lei
continuarão recebendo sua remuneração na forma atual, observado o disposto
no § 50 do mesmo artigo.
Seção III
Exercício de Cargo de Provimento em Comissão
Art. 38. A remuneração dos servidores admitidos ou contratados
nos termos da Lei no 9.160, de 1980, fixada nos termos do art. 36 desta lei,
quando do exercício de cargo de provimento em comissão, observará o disposto
na legislação pertinente.
Seção IV
Servidores Admitidos Estáveis
Art. 39. Aos servidores admitidos ou contratados nos termos da
Lei no 9.160, de 1980, estáveis por força do art. 19 do Ato das Disposições
14
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Constitucionais Transitórias, optantes nos termos desta lei, assistem, além dos
direitos previstos na legislação específica, os seguintes:
I - licença sem vencimentos para tratar de interesse particular,
nos termos da legislação em vigor;
II - licença, nos termos do art. 149 da Lei no 8.989, de 1979;
III - readaptação, nos termos da legislação em vigor, que não
acarretará diminuição nem aumento de remuneração;
IV - classificação na Categoria 5 do Nível I, Referência QAV-5,
quando vier a titularizar cargo efetivo de Agente Vistor de que trata esta lei.
Parágrafo único. Na concessão do afastamento previsto no § 1 0
do art. 45 da Lei no 8.989, de 1979, para os servidores referidos neste artigo,
observar-se-á o disposto no art. 47 desta lei.
Seção V
Servidores Admitidos Não Estáveis
Art. 40. Aos servidores admitidos ou contratados nos termos da
Lei no 9.160, de 1980, para funções correspondentes ao cargo de Agente Vistor,
não estáveis, assistem, além dos direitos previstos na legislação específica, a
alteração ou restrição de função, temporária ou permanente, para os que
apresentarem comprometimento parcial e temporário ou parcial e permanente
de saúde física ou psíquica, atribuindo-se-lhes encargos mais compatíveis com
sua capacidade, sem diminuição ou aumento de remuneração, e classificação na
Categoria 5 do Nível I, Referência QAV-5, quando titularizar cargo efetivo de
Agente Vistor de que trata esta lei.
Parágrafo único. Na concessão do afastamento previsto no § 1 0
do art. 45 da Lei no 8.989, de 1979, para os servidores referidos neste artigo,
observar-se-á o disposto no art. 47 desta lei.
CAPÍTULO XIII
DISPOSIÇÕES SOBRE INATIVOS E PENSIONISTAS
Art. 41. Os proventos, as pensões e os legados aos quais se
aplica a garantia constitucional da paridade serão fixados de acordo com as
novas situações determinadas por esta lei, levando-se em consideração as
alterações sofridas pelo cargo ou função de Agente Vistor, de acordo com o
Anexo I e os arts. 35, 36 e 37 desta lei, observadas as disposições relativas às
opções pelas novas referências de remuneração ora instituídos para os
servidores em atividade.
§ 1 0 Para o efeito do "caput" deste artigo, a data-limite para
contagem de tempo e obtenção dos títulos, para os que se aposentaram ou
faleceram na condição de servidores efetivos, será a de sua aposentadoria ou
falecimento, prevalecendo aquela que primeiro ocorreu.
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§ 20 Os aposentados, pensionistas e legatários que não optarem
na forma do "caput" deste artigo continuarão recebendo seus proventos, pensões
e legados de acordo com as vigentes Escalas de Padrões de Vencimentos,
devidamente reajustadas nos termos da legislação específica, mantidas as atuais
denominações e padrões de vencimentos, observado o disposto no § 5 0 do art.
27 desta lei.
Art. 42. Os aposentados, pensionistas e legatários a que se refere
o art. 41 desta lei poderão optar, a qualquer tempo, pela fixação de seus
proventos ou pensões nas novas referências de vencimentos ora instituídas,
observadas as normas estabelecidas para os servidores em atividade.
Parágrafo único. O disposto no "caput" deste artigo produzirá
efeitos nos termos das disposições dos §§ 1 0 e 2 0 do art. 30 desta lei.
CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 43. Na primeira promoção do servidor, a apuração da
pontuação prevista no inciso III do art. 7 0 desta lei considerará a média
aritmética simples dos resultados das últimas 5 (cinco) avaliações de
desempenho.
Art. 44. A opção prevista no art. 27 desta lei poderá ter seu prazo
reaberto por decreto, observados os critérios, as condições e a data-limite de
contagem de tempo prevista nesta lei.
Art. 45. As gratificações e vantagens instituídas por leis
específicas, devidas aos optantes pela carreira ora reconfigurada, ficam mantidas
nas mesmas bases de incidência, percentuais e condições em que vêm sendo
calculadas.
Art. 46. Os Agentes Vistores poderão ser afastados do exercício
do respectivo cargo, com ou sem prejuízo de vencimentos, na forma e critérios
da legislação própria.
Art. 47. A partir da publicação desta lei, o afastamento previsto
no § 1 0 do art. 45 da Lei no 8.989, de 1979, concedido ao Agente Vistor, sem
prejuízo da remuneração, não poderá exceder a 3% (três por cento) do total de
cargos previstos na "Situação Nova" do Anexo I desta lei.
§ 1 0 Os afastamentos previstos no "caput" deste artigo somente
serão admitidos:
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I - para o exercício dos cargos em comissão equivalentes aos
cargos em comissão ou função de confiança do Nível de Direção Superior
previstos na Lei no 15.509, de 2011;
II - para o exercício de cargo de Ministro, Secretário de Estado,
Secretário Municipal, Presidente de Empresa Pública ou Sociedade de Economia
Mista ou equivalentes da União, dos Estados e de outros Municípios;
III - para o exercício de outros cargos cujas funções estratégicas
sejam consideradas de relevante interesse para a Administração Pública
Municipal, a critério do Prefeito.
§ 2 0 A concessão de afastamento na forma deste artigo, quando
no exercício de cargo em comissão, implicará na imediata exoneração desse
cargo.
§ 3 0 Os servidores afastados na forma deste artigo não farão jus
à percepção da Gratificação de Produtividade Fiscal.
Art. 48. As despesas com a execução desta lei correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 49. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de São Paulo, 1 de março de 2016.
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São Paulo, 1 0 de abril de 2016.

Recebi ofício SGP-23 no 888, de 31/03/16,
encaminhando ao Sr. Prefeito texto da lei decretada pela Câmara, relativa ao
Projeto de Lei no 116/16, de autoria do Executivo.

Anexos: Anexos I e II.
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Papel para informação, rubricado como folha n°
do processo n°

01 - 0116

de

2016, 06/04/2016

ao 9

/

(a)
KATHYA REGINA MOLES DE SOUZA
Assistente Parlamentar

Conforme publicação ocorrida no DOC de 02/04/2016, pág. 07/09, col. i a e
segtes, foi atribuído a esta matéria o n° de LEI 16.417, DE 01 DE ABRIL DE 2016.

Processo encerrado para esta Unidade.
Para arquivamento.
SGP-23, 06/04/2016.
...

ANDERSO R
Supervisor de F ali

10 DE SOUZA
o Proc. Legislativo

Senhor Supervisor,
Após conferência, verificamos a necessidade de correção das
seguintes ocorrências, para finalizar os procedimentos de arquivamento:
Ocorrência

Envolvida(s)

Folha(s)

SGP.22

14 a 16, 20
e 21

Procuradoria

42v0

folha(s)

de

Numeração
(assinatura).

incompleta

Juntada de folha(s) ausente.
O

.

au o,

ANDRÉ DE OLIVEIRA LEONARDO
Técnico Administrativo — RF 11.226

À
SGP.22
Senhor Supervisor,
Encaminhamos o(s) volume(s) do processo para
regularização, conforme Ato 1124/2010 e de acordo com o apontado no formulário
retro. Qualquer dúvida poderá ser dirimida com a Equipe de Arquivo Geral. Após,
enviar à Procuradoria para a mesma finalidade, e posterior devolução a SGP-33
para arquivamento.
, 1p
São i Paulo, 08/04
a„

tp,
Ubirajara de Farias Prestes Filho

Consultor TécnicVegislativo - História
Supervisor do Arqu o Geral - SGP-33
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//:" citt•
José de Soa Batista
RF 1102

SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL

Proc. encerrado com 210 fls.
Arquivado em 13/04/2016
O Funcionário

ct.

José de oua Batista
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