
PARECER 653/2000 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PL 959/1997 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Carlos Neder, que visa dispor 
sobre a publicidade quadrimestral de receita corrente e dos gastos com pessoal e 
respectivos encargos, dos órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo 
Municipal, relação com despesas e receitas correntes, e número de servidores ativos e 
inativos. 
A propositura não pode prosperar, posto que viola o princípio da separação e harmonia 
entre os Poderes, estabelecido no art. 2º da Constituição Federal e no art. 6º da Lei 
Orgânica do Município. 
De fato, o projeto visa instituir, pelo Legislativo, uma obrigação excessiva sobre o 
Executivo, desequilibrando a relação entre os Poderes. 
Além disso, o atendimento aos princípios da publicidade e da transparência, a que se refere 
o art. 84 da Lei Orgânica, já está devidamente regrado nos arts. 116, 118 e 121 da mesma 
Lei maior municipal. 
Assim sendo, opinamos 
PELA ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 13/06/00 
Wadih Mutran - Presidente 
Domingos Dissei - Relator 
Alan Lopes 
Brasil Vita 
José Olímpio 
 
VOTO CONTRÁRIO DOS VEREADORES ARSELINO TATTO, ROBERTO TRÍPOLI E RUBENS 
CALVO, DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 
959/97 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Carlos Neder, que visa dispor sobre 
a publicidade quadrimestral da receita corrente e dos gastos com pessoal e respectivos 
encargos, dos órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo Municipal, 
relação entre despesas com pessoal e receitas correntes, e número de servidores ativos e 
inativos. 
O projeto pode ser aprovado. 
A Constituição Federal, no artigo 37, coloca os princípios da legalidade e o da publicidade 
entre os basilares da Administração Pública. 
O princípio da publicidade vem para garantir a "ampla divulgação dos atos praticados pela 
Administração Pública, ressalvadas as hipóteses previstas em lei." (in Direito 
Administrativo, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Ed. Atlas, 5ª edição, pg. 67.) 
A Constituição Estadual explicita o princípio da publicidade, dispondo sobre a 
obrigatoriedade da publicação:  
 "Art. 112 - As leis e atos administrativos externos deverão ser publicados no órgão oficial 
do Estado, para que produzam os seus efeitos regulares. A publicação dos atos não 
normativos poderá ser resumida." 
A Lei Orgânica do Município, por sua vez, no artigo 115, dispõe no mesmo sentido do artigo 
112, da Constituição Estadual, estabelecendo, no artigo 116, a obrigatoriedade da 
publicação mensal no Diário Oficial de compras e serviços efetuados pelo Executivo e 
Legislativo. 
O princípio da publicidade deve estar sempre presente na Administração Pública, com a 
finalidade de garantir inclusive a transparência dos atos públicos, que é uma das diretrizes 
trazidas pela Lei Orgânica no artigo 2º, inciso III. 
Além disso, a Constituição Estadual ao estabelecer que a publicação de alguns atos poderá 
ser resumida, está dispondo sobre o mínimo a ser obedecido, de modo que a lei pode 
estabelecer outras hipóteses, desde que não contrarie ou restrinja os limites impostos pelo 
artigo 112.  
Face ao exposto, o projeto pode ser aprovado, estando amparado pelos artigos 37, "caput", 
da Constituição Federal; 112, da Constituição Estadual e 2º, inciso III, 115, parágrafos 1º e 
2º, da Lei Orgânica do Município. 
Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na 
forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa. 
Opina-se, portanto, 
PELA LEGALIDADE 
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Sala da Comissão de Constituição e Justiça, em 13/06/00. 
Arselino Tatto 
Roberto Trípoli 
Rubens Calvo 
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