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 PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

 PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 35, DE 2018

Altera a Lei Complementar nº 1103, de 17 de março de 
2010, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Instituto 
de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - Os dispositivos abaixo discriminados da Lei 
Complementar nº 1103, de 17 de março de 2010, passam a 
vigorar na seguinte conformidade:

I – o parágrafo único do artigo 5º:
“Parágrafo único – As carreiras previstas nas alíneas “a”, 

“b”, “c”, “d”, e “e” do inciso I deste artigo são constituídas 
por 3 (três) classes, identificadas por algarismos romanos I a III, 
escalonadas de acordo com as exigências de maior capacitação 
para o desempenho das atividades que lhes são afetas.”(NR)

II – O “caput” e o § 1º do artigo 7º:
“Artigo 7º - O ingresso nas carreiras de Especialista em 

Metrologia e Qualidade e de Técnico em Metrologia e Qualida-
de, previstas nas alíneas “d” e “e” do inciso I do artigo 5º desta 
lei complementar, dar-se-á na classe inicial, mediante concurso 
público, realizado em 3 (três) etapas sucessivas e eliminatórias, 
constituídas, respectivamente, de provas, títulos e certificado de 
aprovação em curso específico de capacitação em Metrologia e 
Qualidade, reconhecido pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, de acordo 
com os critérios estabelecidos na instrução especial que regerá 
o concurso.

§ 1º - O curso específico de capacitação a que se refere o 
"caput" deste artigo será realizado na forma a ser disciplinada 
na instrução especial que regerá cada concurso público.”(NR)

III – O § 1º do artigo 11:
“Artigo 11 - ...
§ 1 º - A progressão será realizada anualmente, obedecido 

o limite de até 20% (vinte por cento) do contingente de servi-
dores que contem com interstício mínimo de 2 (dois) anos de 
efetivo exercício no mesmo emprego público e grau.”(NR)

IV – o “caput” do artigo 14:
“Artigo 14 - Promoção é a passagem do servidor de um 

nível para outro imediatamente superior de sua respectiva 
carreira, mantido o grau de enquadramento, devido à aquisi-
ção de novas competências em conformidade com os critérios 
definidos em regulamento aprovado pelo Superintendente do 
Ipem/SP.”(NR)

V – Os incisos I e II do artigo 15:
“Artigo 15 - ...
I - contar com, no mínimo, 5 (cinco) anos de interstício no 

grau “C” da classe anterior;
II - ser aprovado em avaliação teórica ou prática para aferir 

a aquisição de competências necessárias ao exercício de suas 
funções no próximo nível;”(NR)

VI – O inciso I do artigo 17:
“Artigo 17 - ...
I - na Escala de Salários - Empregos Públicos Permanentes, 

constituída por 5 (cinco) estruturas de salários, sendo as a 
Estruturas I, II, III. IV e V composta por 3 (três) referências alfa-
numéricas e por 12 (doze) graus, representados pelas letras de 
“A” a “L”, em conformidade com os Subanexos 1, 2, 3, 4 e 5 do 
Anexo III desta lei complementar;”(NR)

VII – O inciso VII do artigo 18:
“Artigo - 18 ...
VII – gratificação “pró labore”, atribuída ao servidor que 

exerça função de supervisão de equipe ou gestão de projetos, 
calculada pela aplicação do percentual de 34% (trinta e quaro 
por cento) sobre o salário correspondente à referência “I” , grau 
“A” , da carreira a qual o servidor pertence, dentre as previstas 
no Anexo I.”(NR)

VIII - O artigo 2º das Disposições Transitórias:
Disposições Transitórias
“Artigo 2º - Os atuais servidores integrantes das classes 

constantes do Anexo VI desta lei complementar terão os car-
gos enquadradas nas tabelas correspondentes aos empregos 
públicos permanentes a que fizerem jus, previstas no Anexo III 
desta lei , conforme tabela de conversão registrada no anexo 
IX, Referência e Grau apurados da seguinte forma:

I – o tempo de exercício desde o provimento do cargo efe-
tivo até a véspera da data de vigência desta lei complementar 
será computado para definir o respectivo Grau conforme tabela 
de conversão prevista no Anexo IX, descontando-se os períodos 
de afastamento do servidor, exceto quando decorrentes de:

a) Afastamento nos termos do inciso XIX do artigo 7º da 
Constituição Federal;

b) Nomeação ou designação para cargo de provimento em 
comissão do IPEM, do SQE-P.

II – para o servidor que esteja em estágio probatório 
aplica-se a regra do artigo 7º desta lei complementar.

III – efetuada a apuração para fins do disposto no “caput”, 
se dele resultar padrão de salário inferior ao percebido pelo ser-
vidor no momento do enquadramento, o cargo será enquadrado 
no grau cujo valor seja igual ou imediatamente superior.

Parágrafo único – Em caráter excepcional, por ocasião do 
reenquadramento, o servidor enquadrado a partir do Grau “C” 
até “L”, nos termos destas disposições transitórias, será inserido 
no Nível II ou Nível III da respectiva classe, sem a necessidade 
de cumprir o interstício previsto no inciso I, do artigo 15, desta 
lei complementar, caso atenda aos seguintes requisitos:

1. Nível I para Nível II: Possuir 5 (cinco) anos ou mais em 
emprego público de confiança, correspondentes às referências 
C3 a C11, do Anexo II, desta lei complementar, na data da 
avaliação.

2. Nível I para Nível III: Possuir 10 (dez) anos ou mais em 
emprego público de confiança, correspondentes às referências 
C3 a C11, do Anexo II, desta lei complementar, na data da 
avaliação.”(NR)
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A despeito dos inegáveis méritos da pessoa que se preten-
de homenagear, bem ressaltados na justificativa apresentada, 
deixo de acolher a medida, pelos motivos abaixo expostos.

A Emenda nº 43, de 10 de novembro de 2016, à Cons-
tituição Estadual acrescentou o § 6º ao artigo 24 da Carta 
Bandeirante, para atribuir à Assembleia Legislativa competência 
concorrente com à do Governador do Estado para denominar 
próprio público.

No entanto, em recente decisão liminar proferida na ação 
direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-
-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (autos nº 2073870-
54.2017.8.26.0000) foi determinada a suspensão da eficácia da 
supracitada norma, ao entendimento de que ela desrespeita a 
cláusula pétrea da separação dos poderes, bem como o previsto 
no artigo 1º da Constituição Estadual e no artigo 25 da Consti-
tuição Federal.

De acordo com a decisão do Tribunal Paulista, a atribuição 
de nome a prédios, equipamentos (praças, rodovias, dentre 
outros) e órgãos públicos se insere na gama de assuntos de 
natureza eminentemente administrativa e deve, por tal razão, 
ser exercida com exclusividade pelo Chefe do Poder incumbido 
da gestão administrativa do bem denominado.

Com efeito, a gestão administrativa do próprio estadual em 
análise insere-se na competência exclusiva do Chefe do Poder 
Executivo (conforme artigo 47, incisos II e XIV, da Constituição 
Estadual), de sorte que a iniciativa parlamentar afronta o princí-
pio da separação dos Poderes, inscrito no artigo 2º da Constitui-
ção Federal e no artigo 5º da Constituição Estadual.

Fundamentado nestes termos o veto total que oponho ao 
Projeto de lei nº 806, de 2017, restituo o assunto ao oportuno 
reexame dessa ilustre Assembleia.

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta 
consideração.

Márcio França
GOVERNADOR DO ESTADO
A Sua Excelência o Senhor Deputado Cauê Macris, Presi-

dente da Assembleia Legislativa do Estado.

 PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

 PROPOSTA DE EMENDA Nº 5, DE 2018, 
À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Dá nova redação ao artigo 180 da Constituição do Esta-
do.

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, 
nos termos do § 3º, do artigo 22, da Constituição do Estado, 
promulga a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Artigo 1º - O artigo 180 da Constituição do Estado de São 
Paulo passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Artigo 180 - No estabelecimento de diretrizes e normas 
relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios 
assegurarão:

I - o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
a garantia do bem-estar de seus habitantes;

II - a participação das respectivas entidades comunitárias 
no estudo, encaminhamento e solução dos problemas, planos, 
programas e projetos que lhes sejam concernentes;

III - a preservação, proteção e recuperação do meio 
ambiente urbano e cultural;

IV - a criação e manutenção de áreas de especial interes-
se histórico, urbanístico, ambiental, turístico e de utilização 
pública;

V - a observância das normas urbanísticas, de segurança, 
higiene e qualidade de vida;

VI - a restrição à utilização de áreas de riscos geológicos;
VII - as áreas definidas em projetos de loteamento como 

áreas verdes ou institucionais não poderão ter sua destinação, 
fim e objetivos originariamente alterados, exceto quando a alte-
ração da destinação tiver como finalidade a regularização de:

a) loteamentos, cujas áreas verdes ou institucionais este-
jam total ou parcialmente ocupadas por núcleos habitacionais 
de interesse social destinados à população de baixa renda, e 
cuja situação esteja consolidada ou seja de difícil reversão;

b) equipamentos públicos implantados com uso diverso da 
destinação, fim e objetivos originariamente previstos quando da 
aprovação do loteamento;

c) imóveis ocupados por organizações religiosas para suas 
atividades finalísticas.

Parágrafo único – Os municípios ficam autorizados a alie-
nar e/ou dar em pagamento áreas institucionais inservíveis, com 
a finalidade de pagamento de dívidas previdenciárias, dívidas 
com precatórios, ou execução de obras de infraestrutura nas 
áreas da saúde, educação, desde que observados os requisitos 
em legislação municipal autorizativa e regulamentadora. “(NR)

Artigo 2º - Esta emenda constitucional entra em vigor na 
data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
A crise que assola o governo Federal e os Estados trouxe 

consequências negativas diretas aos municípios paulistas. 
Mesmo antes da derrocada das contas da União e dos governos 
estaduais, muitas prefeituras já conviviam com dificuldades 
para atender às demandas sociais, dívidas previdenciárias, folha 
de pagamento do funcionalismo e, ainda, dívidas que se origi-
naram de precatórios.

O gestor do executivo municipal sofre com as consequên-
cias trazidas pelas últimas crises, refletidas no dia a dia de sua 
administração, primordialmente, no que diz respeito à regulari-
zação da situação fiscal, requisito necessário para obtenção de 
certidões negativas na liberação de recursos de convênios com 
governo federal e estadual.

É do conhecimento de Vossas Excelências que o município, 
muitas vezes, possui patrimônio imóvel, mas não possui liqui-
dez para saldar suas dívidas.

A alienação de bens imóveis inservíveis virá solucionar 
diversos problemas rotineiros, sobretudo, trará redução de cus-
tos de manutenção e conservação.

Vale destacar que os recursos destinados para venda e/ou 
alienação, serão utilizados exclusivamente para pagamento de 
dívidas previdenciárias e/ou dívidas de precatórios, e ainda, na 
área da saúde , bem como no âmbito da educação.

Senhores Deputados, é de conhecimento de Vossas Exce-
lências que a queda na arrecadação de tributos municipais 
e das transferências constitucionais, agravou ainda mais a 
situação e, hoje, uma parte expressiva das cidades chegou ao 
limite. Há prefeituras que alardeiam que falta muito pouco para 
declarar colapso nos serviços públicos.

Por considerar que a medida que ora propomos trará ao 
gestor municipal melhores condições de atender às necessida-
des do cidadão paulista é que apresentamos a presente propos-
ta e contamos com o irrestrito apoio dos nobres pares.

Sala das Sessões, em 11/7/2018.

“Anexo III 
A que se refere a alínea “a” do inciso II do artigo 4º e o inciso I do artigo 17 da Lei Complementar nº 1103 de 17 de março de 2010 

ESCALAS DE SALÁRIOS – EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES 
SUBANEXO 1 
ESTRUTURA I 

 A B C D E F G H I J K L 
I 1.382,12 1.416,68 1.452,09 1.488,40 1.525,61 1.563,75 1.602,84 1.642,91 1.683,98 1.726,08 1.769,23 1.813,47 
II  1.515,84 1.553,74 1.592,58 1.632,40 1.673,21 1.715,04 1.757,91 1.801,86 1.846,91 1.893,08 1.940,41 
III   1.709,11 1.751,84 1.795,64 1.840,53 1.886,54 1.933,70 1.982,05 2.031,60 2.082,39 2.134,45 

 
SUBANEXO 2 
ESTRUTURA II 

 A B C D E F G H I J K L 
I 1.820,76 1.866,28 1.912,94 1.960,76 2.009,78 2.060,02 2.111,52 2.164,31 2.218,42 2.273,88 2.330,73 2389,00 
II  1.996,92 2.046,84 2.098,01 2.150,46 2.204,23 2.259,33 2.315,81 2.373,71 2.433,05 2.493,88 2556,23 
III   2.251,53 2.307,81 2.365,51 2.224,65 2.485,26 2.547,40 2.611,08 2.676,36 2.743,27 2.811,85 

 
SUBANEXO 3 

ESTRUTURA III 
 

 A B C D E F G H I J K L 
I 2.482,86 2.544,93 2.608,55 2.673,76 2.740,61 2.809,12 2.879,35 2.951,34 3.025,12 3.100,75 3.178,27 3.257,72 
II  2.723,07 2.791,15 2.860,93 2.932,45 3.005,76 3.080,91 3.157,93 3.236,88 3.317,80 3.400,74 3.485,76 
III   3.070,26 3.147,02 3.225,70 3.306,34 3.389,00 3.473,72 3.560,56 3.649,58 3.740,82 3.834,34 

” (NR) 
 
X – No anexo IV: 

“ANEXO IV 
a que se refere a alínea “b” do inciso II do artigo 4º e inciso II do artigo 17 da Lei Complementar nº 1103 de 17 de março de 2010 

ESCALA DE SALÁRIOS – EMPREGOS PÚBLICOS EM CONFIANÇA 
REFERÊNCIA SALÁRIO 

C1 2.648,38 
C2 6.455,42 
C3 6.952,00 
C4 8.218,25 
C5 8.797,59 
C6 9.246,15 
C7 9.544,10 
C8 11.090,09 
C9 11.454,24 
C10 12.414,28 
C11 16.156,77 

” (NR) 
 
XI – No anexo V: 

“ANEXO V 
a que se refere o artigo 9º da Lei Complementar 1103de 17 de março de 2010 

(...) 
EMPREGOS PÚBLICOS REQUISITOS MÍNIMOS 
Assessor de Gabinete Graduação em curso de nível superior ou experiência 

profissional comprovada na área de assessoramento." 
(...)” (NR) 

Artigo 2º - Esta lei complementar entra em vigor na data 
de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei complementar tem por objetivo 

estabelecer a adequação ao processo de evolução por progres-
são funcional e, consequentemente, aprimorar a avaliação de 
desempenho do Quadro de Servidores do Ipem.

Sala das Sessões, em 11/7/2018.
a) Campos Machado - PTB

 PROJETOS DE LEI

 PROJETO DE LEI Nº 504, DE 2018

Institui o "Dia de Apoio ao Portador de Esclerose Múl-
tipla".

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º – Fica instituído o “Dia de Apoio ao Portador de 
Esclerose Múltipla”, a ser comemorado, anualmente, no dia 30 
de agosto.

Artigo 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JUSTIFICATIVA
A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença neurológica, 

crônica e autoimune – ond as células de defesa do organismo 
atacam o próprio sistema nervoso central, provocando lesões 
cerebrais e medulares.

Embora a causa da doença ainda seja desconhecida, a 
(EM) tem sido foco de muitos estudos no mundo e isso tem 
possibilitado uma constante e significativa evolução na qualida-
de de vida dos pacientes. Os pacientes são geralmente jovens, 
em especial mulheres de 20 e 40 anos.

A (EM) não tem cura e pode se manifestar por diversos 
sintomas, como por exemplo: fadiga intensa, depressão, fraque-
za muscular, alteração do equilíbrio da coordenação motora, 
dores articulares e disfunção intestinal e da bexiga. Atualmente 
estima-se que 35 mil brasileiros tenham Esclerose Múltipla e 
cerca de 2,5 milhões de pessoas no mundo.

Isso acontece porque o sistema imunológico do corpo con-
funde células saudáveis com "intrusas", e as ataca provocando 
lesões. O sistema imune do paciente corrói a bainha protetora 
que cobre os nervos, conhecida como mielina.

Os danos à mielina causam interferência na comunicação 
entre o cérebro, medula espinhal e outras áreas do sistema 
nervoso central. Esta condição pode resultar na deterioração 
dos próprios nervos, em um processo potencialmente irreversí-
vel. Ao longo do tempo, a degeneração da mielina provocada 
pela doença vai causando lesões no cérebro, que podem levar 
à atrofia ou perda de massa cerebral. Em geral, pacientes com 
esclerose múltipla apresentam perda de volume cerebral até 
cinco vezes mais rápida do que o normal.

A esclerose múltipla (EM) se caracteriza por ser uma doen-
ça potencialmente debilitante. Pessoas com casos graves de 
esclerose múltipla podem perder a capacidade de andar ou 
falar claramente. Nos estágios iniciais da doença, a esclerose 
múltipla pode ser de difícil diagnóstico, uma vez que os sinto-
mas aparecem com intervalos e o paciente pode ficar meses 
ou anos sem qualquer sinal da doença. Os tratamentos não 
curam, mas podem ajudar a controlar os sintomas e reduzir a 
progressão da doença.

Posto isso, coloco a presente propositura para avaliação 
dos nobres pares, contando com vossos apoios.

Sala das Sessões, em 12/7/2018.
a) Afonso Lobato - PV

 PROJETO DE LEI Nº 505, DE 2018

Dá a denominação de "Coronel PM Germano Denisale 
Ferreira" ao 8º Batalhão de Polícia Militar do Interior, 
situado no município de Campinas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - Passa a denominar-se "Coronel PM Germano 
Denisale Ferreira” o 8º Batalhão de Polícia Militar do Interior, 
localizado no município de Campinas.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JUSTIFICATIVA
Tem o presente o objetivo de prestar merecida homenagem 

ao Coronel PM Germano Denisale Ferreira, falecido no dia 17 
de março de 2018, vítima de enfarte.

A atribuição do nome do homenageado ao Batalhão da 
Polícia Militar, por ele comandado, enobrece e perpetua seu 
nome, que deixa legado de admiração diferenciada aclamada 
em títulos e condecorações nos mais altos níveis de nossa 
sociedade, com honras e reconhecimentos que o acompanharão 
para sempre.

Oficial virtuoso e engajado com os princípios Institucionais, 
em 1964 tornou-se paradigma por falar com fluência a língua 
francesa, sendo convidado, junto com o Comandante da Aca-
demia de Polícia Militar do Barro Branco, Coronel PM Divo Bar-
sotti, para apresentar a tropa de alunos Oficiais ao Presidente 
Francês General Charles de Gaulle, contribuindo, portanto, para 
o enaltecimento da Polícia Militar de São Paulo.

Ao longo dos 26 anos de oficialato e após 23 anos dedi-
cados ao 8º BPM/I, almejou e conquistou por meio de vereda 
justa, em 29 de setembro de 1983, a função de Subcomandan-
te, e em 09 de junho de 1987 a de comandante da Unidade, 
permanecendo até 20 de julho de 1988. Sem omitir suas ori-
gens livres de austeridades, auferiu valores individuais à sua 
reluzente história pessoal e profissional, sem nunca esmorecer 
frente aos óbices.

Inconformado com a situação pífia que os policiais mili-
tares mortos em serviço eram sepultados, foi o idealizador do 
Mausoléu dos Heróis da PM, no Cemitério da Saudade de Cam-
pinas, conseguindo à época, doação de terreno e erigindo tal 
obra com materiais cedidos pelo então prefeito Lauro Péricles, 
com quem tinha grande proximidade.

Conhecido por seu carisma, trazia consigo a musicalidade, 
a composição e a paixão por dobrados militares. Vanguardista, 
visionário e idealista, numa noite de grande inspiração, após 
longa conversa sobre recordações de tempos servidos à Força 
Pública com o Coronel PM Wilson Alves de Andrade, cravejou 
seu amor à Unidade ao declamar a composição, arranjo e 
música da Canção do 8º BPM/I, eternizando seu vínculo com 
a Unidade.

Entendemos, portanto, que conferir o nome deste saudoso 
Comandante ao 8º BPM/I é uma homenagem justa, eloquente e 
cabida, vez que fundada em sua trajetória na preservação histó-
rica do então 8º Batalhão de Caçadores, o que muito enobrece 
o atual 8º BPM/I.

Com a apresentação deste projeto objetivamos, portanto, 
prestar merecida homenagem ao saudoso Coronel PM Germano 
Denisale Ferreira, em reconhecimento à sua admirável trajetória 
profissional, empenho, perseverança e amor ao trabalho, e com 
esta justificativa, solicitamos o apoio dos nobres pares para a 
sua aprovação.

Sala das Sessões, em 11/7/2018.
a) Coronel Camilo - PSD

 PROJETO DE LEI Nº 506, DE 2018

Institui o Programa de Assistência Estudantil do Estado 
de São Paulo - PAESP.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - Esta lei institui o Programa de Assistência Estu-
dantil do Estado de São Paulo – PAESP, vinculado às Metas 11, 
12 - estratégia 12.7 e 14 - estratégia 14.8, do Plano Estadual de 
Educação aprovado pela Lei Estadual nº 16.279/2016, que tem 
como finalidade criar, garantir e ampliar as condições de perma-
nência e conclusão, prioritariamente, dos estudantes matricula-
dos na educação superior pública estadual, prioritariamente do 
ensino de graduação na modalidade presencial, contemplando 
também as modalidades de pós- graduação.
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