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PARECER Nº 560/2000 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O PROJETO DE 
LEI Nº 609/99. 
Projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Carlos Neder, dispõe sobre a declaração de bens de 
ocupantes de cargos em comissão, que chefiem departamentos de compras ou exerçam a presidência de 
comissões encarregadas de processar contratações para o fornecimento de bens e execução de obras e 
serviços, no âmbito da Administração Direta e Indireta, e dá outras providências. 
Estabelece o projeto que referidos servidores deverão apresentar declaração pública circunstanciada de 
seus bens, por ocasião de suas nomeações e exonerações. O resumo da declaração deverá constar de ata a 
ser publicada no Diário Oficial do Município, no prazo máximo de 30 dias. 
Dispõe, ainda, que as declarações de bens deverão ser atualizadas anualmente, sendo transcritas em livro 
próprio. 
Na Justificativa que instrui o processo, alega o autor que têm se avolumado as constatações de 
enriquecimento ilícito na Administração Pública, sendo necessário um posicionamento firme no sentido 
de coibir tais abusos. 
A douta Comissão de Constituição e Justiça, em parecer exarado a fls. 7/8 do processo, ressalta que a Lei 
Orgânica do Município já exige a apresentação da declaração de bens para Prefeito, Vice-Prefeito, 
Vereadores, dirigentes da Administração Municipal e Conselheiros do Tribunal de Contas; e declaração 
de bens dos dirigentes da Administração Direta e Indireta. Esclarece, ainda, que o Estatuto do 
Funcionário Público do Município de São Paulo possibilita que, através de lei, sejam especificados os 
casos em que no ato da posse será exigida a declaração de bens. 
Portanto, trata-se de projeto de lei que visa a garantir maior rigor no trato da coisa pública, com o que esta 
Comissão só pode concordar.  
A Administração Pública deve zelar para que seus servidores desempenhem suas atribuições de forma a 
contemplar os princípios da probidade, moralidade e transparência, princípios esses previstos na 
Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município e norteadores da ação administrativa em todas as 
instâncias e esferas de poder. 
A publicidade dada à evolução do patrimônio dos servidores acima referidos disponibilizará à sociedade 
mais um instrumento para exercer seu papel fiscalizador do exercício da atividade pública. 
Assim, considerando a relevância e oportunidade do presente projeto de lei, esta Comissão de 
Administração Pública manifesta-se FAVORAVELMENTE à sua aprovação. 
Sala da Comissão de Administração Pública, em 24/05/2000. 
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