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Dispõe sobre a obrigatoriedade da

publicação semestral no Diário Oficial do

Município, da relação nominal de

servidores da Administração Direta e

Indireta Municipal.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA:

Art. 1° - Ficam os órgãos integrantes da Administração Direta Municipal

obrigados a publicar, semestralmente no Diário Oficial do Município, a relação nominal de

110 	 seus servidores ocupantes de cargo de livre provimento em comissão, especificados por

Secretaria, local de exercício e referência salarial.

Art. 2° - Ficam as entidades integrantes da Administração Indireta Municipal,

incluídas as Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas e Fundações

Públicas, obrigadas a publicar, semestralmente no Diário Oficial do Município, a relação

nominal de seus servidores, identificados por cargo, função e referência salarial.

Art. 3° - Das publicações referidas nos arts. 1° e 2°, deverão constar ainda a

lota :o s servidores afastados para prestar serviços em outros órgãos da Administração.

SEÇÃO BE REVISÃO Parágrafo Único - Nos casos descritos no "caput" deste artigo, da publicação

deverão *')nstar ainda a unidade do órgão em que se está prestando serviços e a condição
t3 ABR 299e afa t lento, especificando se ocorrem com ou sem prejuízo de vencimentos.
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Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei dentro do prazo de 60

(sessenta) dias, contados de sua publicação.

Art. 50 - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões,

CARLOS NEDER

Vereador - PT
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