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PARECER CONJUNTO Nº  DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; E DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTO, SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 399/2009. 
        Apresentado pelo nobre Vereador Celso Jatene, o projeto e lei em pauta tem o 
objetivo de estabelecer que o Poder Público Municipal, na formulação e na execução 
das políticas públicas, pautar-se-á por uma Política Municipal de Transparência da 
Administração Pública e do Processo Orçamentário. 
        Essa política deverá ser fundada nos princípios constitucionais e legais que regem 
a organização municipal paulistana, especialmente aqueles da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, da motivação, da 
indivisibilidade e indisponibilidade do interesse público, da democratização, da 
transparência e da participação. 
        As seguintes diretrizes nortearão o pleno atendimento dos objetivos desta lei: 
        I – disponibilização, preferencialmente, por meio eletrônico, em linguagem clara 
e acessível à população em geral, das decisões e gastos públicos, abrangendo toda a 
Administração pública, especialmente no que tange ao processo orçamentário e sua 
execução; 
        II – disponibilização, preferencialmente por meio eletrônico, em linguagem clara 
e acessível à população em geral, através de indexação, de todos os órgãos da 
Administração, direta e indireta, com sua estrutura orgânica, funções, atribuições e 
legislação de regência, informações sobre cargos, respectivas funções e remuneração e 
as informações sobre os meios e requisitos para o acesso aos serviços públicos 
oferecidos; 
        III – disponibilização, preferencialmente por meio eletrônico, em linguagem clara 
e acessível à população em geral, de informações que permitam ao munícipe a 
compreensão da administração pública, seus princípios norteadores e funcionamento, e 
do processo orçamentário, desde as premissas de elaboração da peça orçamentária até 
o pagamento final das despesas, com a devida prestação de contas; 
        IV – disponibilização, preferencialmente por meio eletrônico, em linguagem clara 
e acessível à população em geral, de informações que permitam ao munícipe 
compreender e monitorar, no plano local, os gastos públicos; 
        V – desenvolvimento de sistema especializado no recebimento, encaminhamento 
e apuração de denuncias de gastos públicos ilícitos ou de desperdício de dinheiro 
publico, inclusive por ineficácia e ineficiência; 
        VI – adoção de mecanismos eficientes e acessíveis de divulgação sobre os 
direitos dos munícipes frente a Administração publica e seus serviços; 
        VII – viabilização e simplificação dos institutos constitucionais do direito de 
petição, do direito de cada um receber informações de seu interesse particular ou de 
interesse coletivo ou geral e do direito de certidões em repartições publicas municipais 
para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal; 
        VIII – disponibilização da devida motivação, de forma racional e fundamentada, 
especialmente sob o aspecto jurídico, ainda que de forma sintética, das decisões de 
natureza publica; 
        IX – adoção de mecanismos que estimulem e direcionem o servidor publico a 
proceder segundo as diretrizes estabelecidas nesta lei. 
        Em sua justificativa, o proponente apresenta fundamentada argumentação, 
apontando a relevância do tema para a manutenção e ampliação dos direitos dos 
cidadãos a uma administração transparente. 
        A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer 
pela legalidade da iniciativa. 



        Considerando o elevado interesse público de que se reveste o projeto, a 
Comissão de Administração Pública 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 
        COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
        Francisco Chagas (PT) 
        José Américo (PT) 
        Penna (PV) 
        Quito Formiga (PR) 
        Souza Santos (PSDB) 
        COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
        Adilson Amadeu (PTB) 
        Aurélio Miguel (PR) 
        Donato (PT) 
        Gilson Barreto (PSDB) 
        Wadih Mutran (PP)” 
 


