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PARECER Nº 67/2003 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O PROJETO DE 
LEI Nº 0027/2002. 
De autoria do nobre Vereador Goulart, o projeto dispõe sobre a proibição dos órgãos da 
administração direta e indireta do Município de firmar qualquer tipo de contrato ou ajuste 
com pessoa física ou jurídica que tenha, como responsável, sócio ou dirigente, ex-servidor 
público demitido ou afastado por decisão final em processo administrativo de natureza 
punitiva. 
O descumprimento desta lei, mesmo que a administração venha a tomar conhecimento do 
fato impeditivo após sua celebração, implicará na obrigatória rescisão do contrato ou ajuste 
firmado, sem direito a qualquer indenização, concedendo à administração o direito de 
retenção do que já tenha passado a integrar o patrimônio público, com o cancelamento de 
todo débito contraído pelo Poder Público. 
A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se pela legalidade, por tratar-se de norma 
a ser seguida pela administração, e apresentou substitutivo alegando que a legislação 
brasileira não permite a figura da sanção perpétua, e coloca um interregno de 5 (cinco) 
anos como da punição do ex-servidor, que impedirá qualquer tipo de contrato. 
Temos que considerar o conceito do Direito Administrativo e os artigos contidos em todos 
os regimes jurídicos da União, Estados e Municípios, que no nosso caso é a Lei nº 8.989, de 
29 de outubro de 1979 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo, em 
seu § 2º do artigo 62, assim dispõe: "A demissão será aplicada como penalidade nos casos 
previstos em lei.", e no que se refere às proibições, temos:  
"Art. 179 - É proibido ao funcionário toda ação ou omissão capaz de comprometer 
adignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a 
eficiência do serviço ou causar dano à Administração Pública, especificamente: 
XV - fazer, com a Administração Direta ou Indireta, contratos de natureza comercial, 
industrial ou de prestação de serviços com fins lucrativos, por si ou como representante de 
outrem; 
XVI - participar de gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais ou de 
sociedades comerciais, que mantenham relações comerciais ou administrativas com o 
Município, seja por este subvencionadas, ou estejam diretamente relacionadas com a 
finalidade da unidade ou serviço em que esteja lotados;" 
Outrossim, há ainda o disposto no artigo 18, de que "O funcionário estável só poderá ser 
demitido em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo, assegurada 
ampla defesa." 
Conclui-se, para evitar redundância na redação da ementa e do artigo 1º, que a demissão 
já é punitiva e rompe o vínculo do servidor com a administração, enquanto a expressão "ou 
afastado por decisão final em processo administrativo de natureza punitiva", concebe a 
idéia de suspensão temporária, dentro dos limites legais, e que o servidor, e não ex-
servidor, poderá retornar após cumprir a punição, o que não rescinde seu vínculo laboral, 
estando sujeito às normas estatutárias, as quais, se infringidas, poderão permitir a 
aplicação da pena de demissão, de modo que essa expressão alternativa deve ser retirada 
do artigo 1º do projeto e do substitutivo. 
Favorável é nosso parecer, nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça, apresentando a seguinte emenda para adequá-lo ao exposto: 
EMENDA Nº DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO SUBSTITUTIVO DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA AO PROJETO DE LEI Nº 0027/2002. 
A Ementa do Projeto de Lei nº 0027/2002, passa a ter a seguinte redação: 
"Proíbe a todos os órgãos da Administração Pública, direta e indireta, firmar contrato com 
ex-servidor público demitido e dá outras providências." 
O artigo 1º, do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça passa a ter 
a seguinte redação: 
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"Art. 1º - Os órgãos da administração direta e indireta do Município ficam proibidos de 
firmar qualquer tipo de contrato ou ajuste com pessoa física ou pessoa jurídica que tenha, 
como responsável, sócio ou gerente, ex-servidor público demitido, durante o período de 5 
(cinco) anos a contar da publicação de sua demissão." 
Sala da Comissão de Administração Pública, em 12/03/03. 
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