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PROJETO DE LEI

◄
PL

32/2020

Autoriza a criação da Carreira Municipal
dos ocupantes dos
Cargos,
que
especifica, referentes à Gestão Pública
Municipal e dá outras providências.

i\ CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta:
Art. Io Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o Plano de Carreira dos ocupantes
dos cargos destinados à Gestão Pública Geral do Município de São Paulo.

I.

A Carreira da Gestão Municipal de São Paulo será formada pelos Quadros de Nível
Médio, composto pelos ocupantes dos Cargos de Assistente de Gestão de Políticas
Públicas (AGPP) e de Assistente de Suporte Técnico (AST), e pelo Quadro de Nível
Superior, composto pelos ocupantes do Cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão
Governamental (APPGG);

II.

A carreira definida neste Artigo não se destina àquelas áreas de Secretarias cuja Gestão
já esteja incluída noutros estatutos específicos de categorias.

RS

Art. 2o A organização da Carreira dos ocupantes de cargos destinados à Gestão Municipal visa
a valorização salarial e formativa dos ocupantes dos cargos ora elencados, em função do
aperfeiçoamento, agilização e qualificação das ações municipais pertinentes à Gestão Pública.
Art. 3o Na organização do Plano de Carreira da Gestão Pública Geral da Prefeitura Municipal de
São Paulo, o Poder Executivo destinará 50% das vagas pertinentes ao Quadro de Nível Superior
para concurso de acesso entre os Servidores Públicos ocupantes dos cargos do Quadro de Nível
Médio que possuam a formação mínima exigida para o referido cargo.
Art. 4° O Poder Executivo fica autorizado a criar a Escola Municipal de Aperfeiçoamento dos
Ocupantes de Cargos destinados à Gestão Pública Geral do Município de São Paulo.

Gabinete do Vereador Prof.° Claudio Fonseca - Viaduto Jacareí, 100 - Sala 615, CEP: 01319-900 - São Paulo
Telefones: (11) 3396-4265 | (11)3396-4985 E-mail: professorclaudiofonseca@camara.sp.gov.br
www.professorclaudiofonseca.com.br | www.facebook.com/ProfessorClaudioFonseca

fs®gue(m) Juntado(s), nãstel
Idata, documento(s) © foiha de|

I informação rubricados sob|
| n°„Da-je^.Qq
—|
|Fm li
|Ass:

J

I

Tairo
W

" ;

RE 11.232

I

CF
Vereador* Prof.°

CÂMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
►

CLAUDIO

Folha n° oa.
n° Oi-33
deZtáte
TAIRO BATIsÇã/^JIráNÇâ
Técnico Aá^íístrativo

FONSECA

fcduzafgo Jtejnfihe!

_

Art. 5o Os representantes dos servidores envolvidos nesse Plano de Carreira farão parte de
instância bilateral encarregada da elaboração do Estatuto legal que especificará a Carreira dos
ocupantes de cargos destinados à Gestão Pública Municipal de São Paulo.
Art. 6o A Instituição do Plano de Carreira, aqui propugnado, deverá estar concluída em até 12
meses após a sanção e publicação da presente lei e os custos de sua implementação correrão
por conta de dotações próprias.

Art. 7o O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da
sua publicação.
Art. 8o As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
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JUSTIFICATIVA

São Paulo, sendo a maior Capital brasileira, vem, historicamente, se tornando paradigma de
políticas públicas nos mais diversos setores. Modelo de gestão, apesar do seu gigantismo
territorial, populacional, cultural, entre outros, a qualidade no serviço público é reflexo do
empenho de seus servidores.
Não há dúvidas de que a gestão das políticas públicas e a governança municipal vem sofrendo
mudanças profundas nessa fase que chega a ser considerada como uma "modernidade líquida",
em que as mudanças estruturantes dos diferentes tipos de serviços podem acontecer em
prazos diminutos.

É justamente nesse sentido e reconhecendo a qualidade e empenho dos Servidores Públicos

Municipais que compõem a Gestão das Políticas Públicas Gerais do Município de São Paulo que
vimos através deste meu Projeto de Lei, buscar a autorização para que o Poder Executivo
Municipal viabilize a modernização das carreiras nele especificadas numa única carreira.
O Planejamento e execução das Políticas e Serviços Públicos e a própria Gestão Governamental,
nos chamados níveis de rua, médio e da Administração Superior, estão a merecer uma
reestruturação Geral como forma, creio, a alcançar dois objetivos basilares concernentes à
Gestão Pública. A qualidade, agilidade e presteza na execução de todas as políticas gestadas
pelos poderes municipais, e, em função de sua sustentabilidade, a constituição de um Plano de
Cargos, Carreira e de Salários capazes de atrair e incentivar a permanência, com formação
inicial e continuada dos profissionais responsáveis, no cotidiano de nossa cidade, por parte
significativa da qualidade de vida de nossos cidadãos. Propomos, em especial, uma carreira na
qual os servidores públicos percebam a possibilidade do que ficou positivamente conhecido por
"evolução". E é consciente de que a evolução dos serviços, políticas e planejamento do futuro
do município depende também da evolução na qualidade de vida profissional dos servidores
municipais, que conto com o voto de todos os colegas Vereadores na aprovação deste meu
Projeto de Lei.
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