ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SERVIDORES DE
CÂMARAS MUNICIPAIS – ABRASCAM
CARTA DE FLORIANÓPOLIS
Os Servidores Públicos e Vereadores dos Poderes Legislativos Municipais do Brasil, reunidos no XXVII Congresso
Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e VII Encontro Nacional de Vereadores, realizado em Florianópolis, Capital do
Estado de Santa Catarina, nos dias 24 a 27 de Julho de 2012, tornam público por meio desta Carta, a consensual tradução de se u
convencimento sobre o que a seguir se expressa:

1.Entendem recomendável a adoção de instrumentos de aprimoramento e fortalecimento dos Legislativos Municipais, tais
como: Escolas do Legislativo, Códigos de Ética, Programas para difundir os trabalhos e a importância do Legislativo e
a Consolidação das Leis;
2.Que é importante que as Casas Legislativas Municipais elaborem aç ões preventivas em conjunto com o Ministério
Público e o Tribunal de Contas do seu Estado, no sentido de evitar a prática de crimes de responsabilidade e
improbidade administrativa pelo uso dos mecanismos inadequados ä administração pública;
3.Que um Plano de Carreiras bem estruturado, próprio para o quadro de Servidores de Legislativos, construído a partir da
realidade interna da Câmara Municipal, é indispensável para o crescimento pessoal e profissional no serviço público;
4.Defendem que, no âmbito dos Legislativos Municipais, seja evitada a criação de numero excessivo de cargos de
provimento em comissão de livre nomeação e que se estabeleça, como preconiza a Constituição, reserva de
percentual razoável do numero de cargos comissionados, para serem exercidos exclusivamente por servidores
efetivos;
5. Defendem a necessidade de mudanças a nível nacional, nas regras relativas às pensões, para o equilíbrio financeiro
dos Institutos de Regimes Próprios de Previdências;
6.Recomenda-se para que todos os Legislativos Municipais informatizem seus serviços e sua inclusão na comunidade
virtual, como instrumento de fiscalização, para maior agilidade, eficiência e transparência. Em razão disso, apoia e
mobiliza-se em favor do Grupo de Mobilização de Gestão Pública – GMGP na defesa da permanência do Programa
INTERLEGIS o qual racionaliza os investimentos em tecnologia, treinamento e integração dos órgãos legislativos
federados;
7.Reiteram a necessidade da formação de equipes qualificadas para a elaboração da Cons olidação das Leis Municipais
como elemento de eficácia e credibilidade do Poder Legislativo, em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº
95/1998, alterada pela LC nº107/2001;
8.Reiteram a necessidade da criação do curso superior em Administração Legislativa e da inclusão nos currículos
escolares fundamentais e médio de disciplinas que visem a educação política e social no país, como mecanismo de
fortalecimento da cidadania, através do conhecimento da organização social e política do Estado Brasileiro, sugerindo
ainda a adoção de modelo de Sessões Plenárias para Estudantes e outras iniciativas que aproximem a sociedade civil
aos Legislativos Municipais, para o fortalecimento da democracia representativa no Brasil;
9. Alerta-se para a necessidade de medidas que visem à unificação das decisões dos Tribunais de Contas de todo o Brasil;
10.Sugere a ampliação dos Sistemas de Previdência nos Municípios, que são,
nacional que possuem liquidez;

em sua maioria, os únicos em nível

11.Manifesta-se, finalmente, por uma ampla aplicação da Lei de Transparência. Porém, que não se restrinja somente na
divulgação da remuneração dos servidores públicos (que, devido a forma que está sendo realizada, vem trazendo
riscos à segurança individual destes cidadãos e vulnerando o princípio constitucional da impessoalidade).
Florianópolis/SC, 27 de julho de 2012.
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