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PARECER 1217/1999 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PL 
134/1999. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Carlos Neder, dispondo sobre 
a obrigatoriedade da publicação semestral, no Diário Oficial do Município, da relação 
nominal de servidores da Administração direta e indireta. 
O projeto estabelece que, em relação aos órgãos da Administração direta, deverá ser 
publicada a relação nominal dos servidores ocupantes de cargo de livre provimento 
em comissão, especificados por Secretaria, local de exercício  e referência salarial. 
Dispõe, ainda, que em relação à Administração indireta, deverá constar a relação 
nominal de todos os servidores, identificados por cargo, função e referência salarial, 
informando, inclusive, a lotação dos servidores afastados para prestar serviços em 
outros órgãos da Administração, com a especificação da unidade do órgão em que os 
está prestando e a condição de afastamento. 
Prescreve o art. 37, caput, da Constituição Federal, que a administração pública direta 
e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios deve obedecer, entre outros, o princípio da publicidade. 
Neste passo, a Lei Orgânica do Município de São Paulo, em seu art. 2º, inciso III, 
dispõe: 
"Art. 2º - A organização do Município observará os seguintes princípios e diretrizes: 
(...) 
III - a transparência e o controle popular na ação do governo." 
Por sua vez, o art. 81 da Constituição Municipal, estabelece, entre os princípios 
norteadores da atividade da Administração Pública, os da publicidade e da 
transparência. 
Assim, o presente projeto encontra-se perfeitamente escorado na legislação 
constitucional, tanto federal, quanto municipal, preservando de forma mais acurada 
uma das funcões primordiais do Poder Legislativo, a fiscalização da atuação do Poder 
Executivo. 
Registre-se, por oportuno, que o art. 121 da LOM estabelece a obrigatoriedade dos 
órgãos da administração direta, indireta e fundacional, incluindo a Câmara Municipal e 
o Tribunal de Contas do Município, de publicar, separada e anualmente, no Diário 
Oficial do Município, o valor da remuneração dos seus cargos, empregos e funções, o 
número de servidores e funcionários ativos e inativos e quadros-resumos da 
composição de servidores segundo as faixas de remuneração. 
Assim, a regra da publicação do pessoal da Administração já se encontra contemplada 
na Lei Maior do Município. O fato do projeto estabelecer outros dados que devem 
constar da publicação, além de determiná-la na periodicidade de seis meses, não 
contrastam com o teor e a finalidade perseguida pelo mencionado art. 121 da LOM, 
vez que este estabelece o mínimo que deve ser atendido para a preservação dos 
princípios da publicidade e da transparência, não obstando que outros instrumentos 
ordinários atuem com o escopo de reafirmar estes mesmos princípios. 
Pelo exposto, manifestamo-nos pela legalidade do presente projeto de lei. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, em 05/10/1999. 
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