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PARECER 84/2000 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O PL 
134/1999   
De autoria do N. Vereador Carlos Neder, o projeto de lei 134/99 visa obrigar os órgãos 
integrantes da Administração Direta Municipal a publicar, semestralmente, no Diário 
Oficial do Município, a relação nominal de seus servidores ocupantes de cargos de livre 
provimento em comissão, especificados por Secretaria, local de exercício e referência 
salarial. 
Já o artigo 2º da propositura, obriga as entidades integrantes da Administração 
Indireta do Município, incluídas as Autarquias, Sociedades de Economia Mista, 
empresas Públicas e Fundações Públicas, a publicarem, também semestralmente, e no 
Diário Oficial do Município, a relação nominal de seus servidores, identificados por 
cargo, função e referência salarial. 
Finalmente, estabelece que das publicações acima referidas deverão constar a lotação 
dos servidores, identificados por cargo, função e referência salarial, bem como a 
unidade do órgão em que se está prestando serviços e a condição do afastamento, 
especificando se ocorrem com ou sem prejuízo de vencimentos.  
Segundo o I. Autor, a transparência dos atos da administração pública é exigência de 
cidadania.  E o acesso à informação é um dos fatores imprescindíveis ao exercício do 
controle desses atos. 
Reportando-se aos termos da Carta da República, notadamente no que se refere ao 
princípio constitucional da publicidade, entende que a obrigatoriedade da publicação 
da relação nominal de servidores da Administração Direta e Indireta insere-se nesse 
dispositivo. Em especial, diz o N. Vereador, quando as denúncias sobre irregularidades 
no afastamento de servidores municipais vêm se avolumando nos últimos anos. 
Sem dúvida alguma, a proposta em análise é meritória, vez que conforme dispõe a 
própria Lei Fundamental desta Urbe, em seu artigo 81, a administração pública direta 
e indireta "obedecerá aos princípios e diretrizes da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, indisponibilidade do interesse público, transparência e 
valorização dos servidores públicos", dentre outros.  
Diante de todo o exposto e nos aspectos do mérito que nos cabe analisar, julgamos 
que a presente medida deve prosperar e ser apoiada pela unanimidade do E. Plenário.  
Favorável, desta forma,  é o nosso parecer. 
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