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PARECER Nº 491/2011 CONJUNTO DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO,  SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 
684/2009  
O presente projeto de lei, de autoria do Executivo, “confere nova redação ao § 6º 
do artigo 116 da Lei nº 11.511, de 19 de abril de 1994". Nesse sentido, estabelece 
a propositura que a Verba de Representação prevista no citado caput do artigo 116 
será concedida aos servidores, empregados e demais agentes públicos dos órgãos 
da Administração Pública, Direta e Indireta, Federal, Estadual e Municipal, 
Legislativo, Judiciário e Tribunais de Contas, colocados à disposição da Prefeitura do 
Município de São Paulo, quando no exercício de cargos de provimento em comissão, 
ainda que sem prejuízo de vencimentos, desde que não percebam, nos órgãos de 
origem, gratificação de mesma natureza”.  
Justifica o autor que como a redação dada ao referido artigo 116 na Lei nº 
13.117/01, gerou uma grave distorção quando, ao utilizar a expressão "e de outros 
Municípios", acabou por excluir os servidores da própria Administração Indireta do 
Município de São Paulo, os quais se encontram na mesma situação dos agentes 
públicos pontualmente mencionados na legislação vigente.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto.  
A Comissão de Administração Pública, considerando o elevado interesse público de 
que se reveste a iniciativa, zelando pela aplicação do Princípio da Isonomia para 
servidores em idêntica situação funcional, consigna voto favorável ao projeto.  
A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a 
opor à propositura, visto que as despesas de sua execução serão cobertas por 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Sala das Comissões Reunidas, em 15/06/11  
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  
Eliseu Gabriel – PSB  
Edir Sales – DEM  
José Ferreira – Zelão – PT  
José Rolim – PSDB  
Marta Costa - DEM  
Souza Santos  
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
Aníbal de Freitas – PSDB  
Atílio Francisco – PRB  
Donato – PT  
Francisco Chagas – PT  
Ricardo Teixeira  
Roberto Tripoli – PV  
 


