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AUTORIZA ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL N° 13.748 DE 16 DE
JANEIRO DE 2004, QUE INSTITUI O NOVO PLANO DE CARREIRAS
DOS SERVIDORES INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL DE
NÍVEL MÉDIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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Autoriza alterações na Lei Municipal n° 13.748
de 16 de janeiro de 2004, que institui o novo
plano de carreiras dos servidores integrantes do
Quadro de Pessoal de Nível Médio, e dá outras
providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta:

Art. Io Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a Lei Municipal n° 15.963, de 15 janeiro de 2014,
que institui o novo plano de carreiras dos servidores integrantes do Quadro de Pessoal de Nível Médio,
na conformidade da presente Lei.

I

Art. 2o A Lei Municipal n° 13.748 de 16 de janeiro de 2004, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

I

"Art. 13. (...)
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II - tempo mínimo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de efetivo exercício na
categoria atual. (NR)
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Parágrafo Único: O cumprimento da condição quantitativa de dias de permanência na
categoria não se restringe ao ano fiscal, e possibilita o direito à progressão no dia seguinte
ao cumprimento da condição imposta neste inciso, desde que cumpridas as demais
imposições." (NR)

,

Art. 3o O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da sua
publicação.
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JUSTIFICATIVA
Apresento aos colegas Edis desta Capital um instrumento que, além de tratar da evolução da carreira
funcional de nível médio dos ocupantes de cargos de Gestão, visa também a qualificação da prestação
do serviço públicos e suas políticas nas mais diversas áreas da cidade.
É necessário superar instrumentos que visam dificultar o alcance da evolução do servidor em sua
carreira, a qual não está à altura da necessidade que este servidor tem para manter uma qualidade de
vida com a dignidade que merece, e assim, criar as condições pessoais para também manter, propor,
construir e implementar as políticas e serviços públicos na sua esfera de atuação.
Nesse sentido, nosso PL unicamente busca ser instrumento facilitador como forma de reconhecimento
e incentivo à tão necessária ação de qualificação da ação pública em favor de seus cidadãos.
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