
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PROJETO DE LEI 01-00126/2017 do Vereador Fernando Holiday (DEM) 
"Institui a auditoria externa para avaliação dos servidores públicos municipais, 

regulando o art. 90 da Lei Orgânica do Município, a fim de valorizá-los de acordo com juízos 
objetivos de meritocracia. 

Art. 1º - Esta Lei institui auditoria externa para avaliação dos servidores públicos 
municipais, a fim de conferir efetividade ao princípio da eficiência da Administração Pública 
municipal, com vistas à valorização da meritocracia dos servidores. 

Art. 2º - O Município contratará, periodicamente, seguindo as regras de licitação, 
auditoria e consultoria externas feitas por pessoa jurídica de direito privado desvinculada de 
qualquer dos entes da Federação, de notório saber nos campos de atuação referidos e de 
ilibada reputação, a fim de realizar auditoria e consultoria a respeito das atividades dos 
servidores municipais. 

§1º submete-se à auditoria e consultoria a Administração direta e indireta, mesmo que 
com estrutura de direito privado 

§2º Não se submete à auditoria e consultoria: 

I - Os consórcios públicos dos quais o Município faça parte, tenham eles personalidade 
jurídica de direito público ou privado; 

II - As pessoas jurídicas que prestam serviço público por concessão ou permissão; 

III - As pessoas que prestam serviços ou vendem bens à Administração; 

IV - As pessoas jurídicas nas quais o Município tenha participação acionária minoritária. 

Art. 3º - A auditoria tem como finalidade: 

I - Avaliar se o número de servidores ativos em cada função pública reflete o que 
consta no orçamento e o que é reportado aos demais órgãos de fiscalização; 

II - Avaliar se os métodos de administração de recursos humanos utilizados pelo 
Município são satisfatórios; 

III - Identificar desvios no serviço público, tais como 

a) elevada concentração de autoridade ou influência de um servidor ou de um grupo de 
servidores; 

b) possibilidade de servidor ou grupo de servidores valerem-se das regras de direito 
público de maneira maliciosa ou capciosa para usufruírem de benefícios indevidos ou que 
alterem significativamente os índices de produtividade da Administração; 

c) Militância ativa de política partidária no desempenho das atividades dos servidores. 

IV - Avaliar a política remuneratória dos servidores, levando em consideração sua 
produtividade, a comparação com funções similares desempenhadas por servidores de outros 
entes federativos ou de profissionais da iniciativa privada, segundo métodos objetivos que 
consideram a produção no serviço; 

V - Avaliar o impacto orçamentário dos servidores auditados, inclusive no que tange à 
política de aposentadoria e pensão; 
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VI - Avaliar se há transparência nas informações referentes aos servidores prestadas 
ao público e aos órgãos de controle da Administração e sugerir mudanças; 

VII - Identificar áreas ociosas; 

VIII - Avaliar se os servidores estão organizados e atuando de forma a facilitar a 
obtenção dos objetivos do plano plurianual; 

IX - Avaliar as práticas ambientais, de segurança do trabalho e de bem-estar dos 
trabalhadores, e sugerir mudanças; 

X - Avaliar a percepção do público em relação aos servidores e sugerir mudanças. 

Art. 4º - A consultoria tem como finalidade: 

I - Estudar se o número de servidores em um órgão ou função é insuficiente, adequado 
ou excessivo; 

II - Sugerir e estudar a viabilidade de terceirização de serviços ou de parcerias público-
privadas, quando legalmente e constitucionalmente possíveis; 

III - Propor cursos de aprimoramento dos servidores, levando em conta as 
necessidades da Administração e o estágio atual de prestação dos serviços; 

IV - Propor mudanças na ascensão funcional, segundo política que valorize a 
meritocracia no serviço público; 

V - Implementar métodos mais eficientes de gestão, controle e transparência; 

VI - Estudar a eficácia das medidas de transparência na Administração para 
implementação do previsto no inciso anterior. 

Parágrafo Único: o relatório final das atividades de consultoria terá, além das 
conclusões do estudo, capítulo destacado sobre sugestões de aprimoramento. 

Art. 5º - Ao final do estudo, será remetida cópia para o Prefeito, para o presidente do 
Tribunal de Contas do Município e para o presidente da Câmara de Vereadores. 

Art. 6º - O estudo será publicado no Diário Oficial e no portal eletrônico da Prefeitura na 
internet, com destaque em sua página inicial. 

Parágrafo Único - O acesso será livre, vedado o pedido de qualquer forma de login ou 
identificação. 

Art. 7º - Se, no curso da auditoria e consultoria, o responsável pelo estudo perceber 
qualquer atividade criminosa, dará notícia imediata à Controladoria-Geral do Município e ao 
Ministério Público do Estado de São Paulo. 

Parágrafo único - As demais autoridades municipais só serão comunicadas do ocorrido 
após a Controladoria-Geral do Município e o Ministério Público do Estado de São Paulo ter sido 
oficialmente comunicado. 

Art. 8º - As conclusões da auditoria e consultoria, após finalizadas, poderão ensejar a 
abertura de sindicância ou processo administrativo, por qualquer motivo legalmente justificável. 

Art. 9º - As conclusões da auditoria e consultoria podem ser utilizadas para a avaliação 
periódica de desempenho, prevista no art. 41, III da Constituição Federal. 

§1º - A Administração garantirá ao servidor oportunidade de contraditar a auditoria. 

§2º - O presente artigo só é aplicável após a regulamentação do art. 41, III da 
Constituição Federal por Lei Complementar, e nos termos dela. 

Art. 10 - O programa de avaliação externa previsto nesta lei não prejudica as atividades 
de nenhum órgão de controle da Administração, em especial do Tribunal de Contas do 
Município ou da Câmara de Vereadores. 

Art. 11 - Durante a execução do programa, o auditor ou consultor poderá consultar o 
Tribunal de Contas do Município, de modo sigiloso. 

§1º: Quando da finalização e divulgação do programa, serão divulgadas as consultas 
feitas ao TCM. 
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§2º: O TCM resguardará o sigilo das consultas, sob pena de responsabilidade de seus 
servidores. 

§3º As consultas serão atendidas prioritariamente. 

Art. 12 - A auditoria ou consultoria pode ser feita em uma área específica da 
Administração. 

Parágrafo Único: Considera-se área da Administração, para os fins desta lei: 

I - Uma Secretaria; 

II - O gabinete do prefeito; 

III - A Câmara de vereadores; 

IV - Uma pessoa jurídica da Administração Indireta. 

Art. 13 - Nenhuma área ficará mais de 3 (três) anos sem ser auditada ou passar por 
processo de consultoria. 

Art. 14 - O Tribunal de Contas do Município poderá se valer do estudo, finalizado, para 
as atividades previstas no art. 48 da Lei Orgânica do Município. 

Art. 15 - O Poder Executivo publicará o edital da licitação de contratação de auditor e 
consultor no prazo de 30 (trinta) dias após a entrada em vigor desta Lei, especificando as 
características técnicas necessárias ao desempenho do objeto contratual, e cada área será 
auditada em, no máximo, 2 (dois) anos após a entrada em vigor desta Lei, 

Art. 16 - Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a sua publicação. 

Sala das Sessões. Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/03/2017, p. 62 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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