
JUSTIFICATIVA – PROPOSTA 2 

 

   A proposta 2 mantem a mesma estrutura conceitual da proposta 1, com 

exceção do artigo 51 que trata da GDA – Lei 14.600/2007 (produtividade) e com 

exceção do Anexo II que dispõe sobre a tabela de vencimentos. 

   A alteração do artigo 51 da proposta 1, é baseado no princípio de se manter 

as duas leis separadas, uma trata de questão salarial outra de gratificação, com 

possibilidade de negociações em separado, pois na medida em que se congela 

os valores da GDA como consta na proposta 1, a atual lei 14.600/2007 ficara 

absorvida na nova lei; 

A alteração da tabela salarial do anexo II da proposta 1, tem os seguintes 

argumentos: 

1. Temos que manter o princípio referenciado na lei federal 4.950/66, onde 

o salário inicial da carreira deve ser de 8,5 vezes o salário mínimo; 

2. O diferencial de 6,5% entre os níveis deve ser mantido, pois ao contrário 

haverá achatamento da tabela com prejuízo aos integrantes das 

referências subsequentes a da inicial; 

3. A proposta 2 apresenta o valor de R$ 6.100,00 no QPEA1 somado a GDA  

70% do padrão inicial = R$ 4.270,00 dá um total de R$ 10.370,00 para o 

inicial de carreira e para a última referencia QPEA13 = R$ 12.987,49 + 

GDA = R$ 4.270,00 dá um total de R$ 17.257,49. Ora se considerarmos 

os valores estabelecidos no PL 311/2014 que o Governo Municipal 

encaminhou para a Câmara Municipal, que estabelece  para a carreira de 

Analista de Políticas Públicas – APPGG a referência inicial APPGG-1 = 

R$ 9.000,00 e a final APPGG-15 = R$ 21.358,73 e para a carreira de 

Auditor Municipal – AMCI, a referência inicial  AMCI = R$ 13.900,00 e 

referencia final AMCI = R$ 21.405,42, podemos concluir  que nossa 

proposta está próxima desses valores que o governo municipal 

estabeleceu para essas carreiras que não tem o mesmo grau de 

importância que tem as carreiras de engenheiros, arquitetos e agrônomos 

municipais.  Não é estratégico em negociação, admitirmos que nossas 

carreiras estejam em menor grau de importância, caso pleitearmos 

valores menores que os da proposta 2. 

4. Na exposição de motivos do PL 311/2014, o governo alega que o gasto 

com a folha de pagamento segundo o Orçamento Municipal foi de 33,94% 

em 2013, sendo que os gastos com essas novas carreiras “não trarão 

implicações quanto ao limite legal”. Ora neste caso há recursos para 

gastar? Para nossas carreiras não existe recursos? Esta história não está 

clara, portanto vamos manter nosso pleito. 

Demais duvidas poderão ser dirimidas na própria Assembleia do dia 

21/07/2014. 



Art. 51 - As gratificações instituídas por legislação específica, em especial a 

instituída pela Lei nº 14.600, de 27 de novembro de 2007, ficam mantidas nas 

mesmas bases de incidência, percentuais e condições em que vêm sendo 

calculadas, com as alterações introduzidas por esta lei. 

 

Parágrafo Único - Para os servidores que optarem pelas novas carreiras de 

Engenharia e de Arquitetura, serão considerados como de efetivo exercício, para 

fins de percepção da Gratificação por Desempenho de Atividade, instituída pela 

Lei nº 14.600, de 27 de novembro de 2007, 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. 1º da Lei nº 9.919, 

de 21 de junho de 1985, a licença-paternidade prevista no art. 3º da Lei nº 

10.726, de 8 de maio de 1989, o mandato de dirigente sindical nos termos do art. 

7º da Lei nº 13.883, de 18 de agosto de 2004, e outros afastamentos 

considerados como de efetivo exercício na forma da legislação específica. 

 

Anexo II a que se refere o artigo 8º da Lei nº xxxxx, de xx de xxxx de 2014 

Quadro de Profissionais de Engenharia e de Arquitetura da Prefeitura do 

Município de São 

Paulo 

Tabela de Vencimentos - Jornada de 40 horas de trabalho semanais - J-40 

 

 

Referência J-40 

QPEA1 6.100,00 

QPEA2 6.496,50 

QPEA3 6.918,77 

QPEA4 7.368,49 

QPEA5 7.847,44 

QPEA6 8.357,53 

QPEA7 8.900,77 

QPEA8 9.479,32 

QPEA9 10.095,47 

QPEA10 10.751,68 

QPEA11 11.450,54 

QPEA12 12.194,82 

QPEA13 12.987,49 

 
 

 

 

 

 

 

 


