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CAMARA MUNICIPAL DE JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO  DE  LEI

Disp6e sobre  a  divulgagao  pela

.31!::`.`....

Municipali`aas,  no
seu  sl'tio  oficial,  de  informag6es  sobre  as  obras
municipais   em   andamento   e   das   licitadas   com
previs5o de inicio dos trabalhos.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREi,  USANDO

DAS   ATRIBUICOES    QUE    LHE   SAO    CONFERIDAS

POR   LEI,   FAZ  SABER  QUE  A  CAMARA  MUNICIPAL

APROVOU    E    ELE    SANCIONA    E    PROMULGA    A

SEGUINTE  LEI:

Art.   1°     Fica  a   Prefeitura   Municipal  de  Jacarei   responsavel  por

divulgar  em   seu   Portal   de  Transpatencia,   em   pagina   pr6pria   na   rede   mundial   de

computadores,   informag6es  acerca  das  obras  municipais  em  andamento  e  das  que

estiverem licitadas com previsao de inicio dos trabalhos.

Art.  20    Para  cumprimento  do  disposto  no  artigo  1°  desta  Lei,  no

portal de transpatencia deverao constar as seguintes informag6es:

I.           Empresa responsavel pela execugao das obras.

11.            Ndmero do contrato de licitagao.

Ill.           Cronograma de execueao das obras.

IV.           Custo estimado para execugao das obras.

V.           Eventuais      aditamentos      ou      aditivos      contratuais      com

detalhamento do motivo que levou ao acfescimo de tempo ou do valor.

Vl.           Nome  do  agente  ptlblico  responsavel  pela  fiscalizagao  das

obras.

VIl.            Data da tlltima atualizaeao das informag6es.
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Pafagrafo Unico.   Nas informag6es sobre o cronograma de obra e

Gusto estimado,  devera ser constado urn comparativo do que foi  planejado e do que foi

executado.

Art. 3°  A interface e o acesso ao canal de informagao, no portal de

transpafencia, deverao ser de linguagem simples e de facil interaeao.

§    1°       0    Poder    Executivo    disponibilizara    C6digo    de    Barras

Bidimensional QR em cada placa de obra pdblica municipal,  para  leitura por smartphone

e outros tipos de dispositivos m6veis,  direcionando ao portal de transpatencia,  local que

constam as informag6es referentes a obra.

Art.   4°      A   atualizagao   das   informag6es   devefa   ser   realizada

periodicamente, em prazo nao superior a  180 (cento e oitenta) dias.

Art.  5°   Esta  Lei  entra em vigor  180  (cento e  oitenta)  dias ap6s  a

Camara Municipal de Jacarei,14 de maio de 2019.

sua publicagao.

AUTORA: VEREADORA DRA. MARCIA SANTOS.
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JUSTIFICATIVA

0   Portal   de   Transparencia   do   Municipio   foi   desenvolvido   pela   Prefeitura   de

Jacarei em observancia a Lei de Acesso a lnformagao -Lei 12.527/2011 -, com o fim de

garantir  ao   municipe   o   acesso   a   informac6es   claras   e  transparentes   relativas   ao
exercicio da gestao ptlblica.

Por meio desse canal democratico e de dialogo com a sociedade,  a Prefeitura de

Jacarei   oferece   ao   cidadao,   em   uma   linguagem   clara   e   de  facil   compreensao,   a

oportunidade   de   exercer   o   controle   social,   conhecendo   e   fiscalizando   as   receitas

arrecadadas  pelo  Poder  Pdblico  e  como  o  dinheiro  ptlblico  6  aplicado  aqui  em  nossa

cidade,       dentre      outras       informag6es      de      interesse      geral      da      sociedade,

(http://www.jacarei.sp.gov.br/transparencia-prefeiturao.

A  Constituieao  do  Estado  de  Sao  Paulo,  aplicavel  aos  Municipios  por  forea  do

disposto  em  seu  art.  144,  fixa,  no  art.  24,  §  2°,  a  competencia  exclusiva  do  Chefe  do

Executivo da iniciativa de leis que disponham sobre:
"1  -criagao e extineao de cargos, fung6es ou empregos pdblicos na administragao

direta e autarquica, bern como a fixagao da respectiva remuneragao;

2 - criagao das Secretarias de Estado;

3  -  organizaeao  da  Procuradoria  Geral  do  Estado  e  da  Defensoria  Pdblica  do

Estado, observadas as normas gerais da Uniao;

4  -  servidores  ptlblicos  do  Estado,  seu  regime  juridico,  provimento  de  cargos,

estabilidade   e   aposentadoria   de   civis,   reforma   e  transferencia   de   militares   para   a

inatividade;

5 -fixaeao ou alteragao do efetivo da Policia Militar;

6 -criaeao, alteraeao ou supressao de cart6rios notariais e de registros ptlblicos."

0 projeto de lei versa sobre tema de interesse geral da populaeao,

que consiste  na  divulgaeao de  informae6es acerca das  obras em  andamento e  as  que
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estiverem  licitadas com  previsao de  inicio dos trabalhos.  Destaque-se que a  publicidade

oficial  e a  propaganda governamental  constam  como clever primitivo  na  Constituigao de

1988.

Almeja  o  projeto  de  lei  a  concretizagao  do  principio  transpatencia,

previsto  no art.  37 da Constituigao  Federal  ("A administra?ao ptiblica direta e indireta de

qualquer  dos  Poderes  da   Uniao,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municipios

obedecefa   aos   principios   de   legalidade,   impessoalidade,   moralidade,   publicidade   e

eficiencia")  e,  reflexamente,  no  art.111   da  Constituigao  do  Estado  de  Sao  Paulo  ("A

administragao   pdblica   direta,   indireta   ou   fundacional,   de   qualquer   dos   Poderes   do

Estado,     obedecera    aos    principios    de     legalidade,     impessoalidade,     moralidade,

publicidade,  razoabilidade, finalidade,  motivagao e interesse pdblico").

0   Municipio  ja   conta   com   pagina   pr6pria   na   rede   mundial   de

computadores  e  defende,   ao   menos  formalmente,   a  transpatencia   e  o   acesso   as

informae6es,   em   tempo   real,   de   informag6es   pormenorizadas   sobre   a   execugao

ongamenfaria   e   financeira   da    Uniao,    Estados,    do    Distrito    Federal   e   municipios.

(http://www,jacarei,sp.gov.br/transparencia-prefeituran.

Acrescente-se que,  para atualizar,  manter e gerir o sitio eletr6nico,

a   Municipalidade   ja   conta   com   equipe   pr6pria   para   tal,   nao   se   vislumbrando   a

necessidade de implementagao de custos extras para atender ao determinado na lei. Por

esta  razao,  nao se vislumbra afronta  ao que  preve o art.  25 da  Constituigao do  Estado

de Sao Paulo.

(Relator:   Ferreira   Rodrigues;   Comarca:   Sao   Paulo;   6rgao

julgador:   6rgao   Especial;   Data   do  julgamento:   12/11/2014;

Data  de  registro:  28/11/2014)  "I-Agao  direta  objetivando  a

inconstitucionalidade  da  Lei  Municipal  de  Buritama  n°.  4.002,

de  14  de  abril  de  2014,  que  'disp6e  sobre  a  publicag5o,  em

site  na  internet,  da  lista  de  espera  de  consultas  comuns  ou
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dos trabalhos. - Fls. 05

especializadas,     exames,     cirurgias     e     quaisquer    outros

procedimentos ou ag6es de saode,  agendada pelos cidadaos
no   municipio'.    11-   Diploma   que   n5o   padece   de   vicio   de

iniciativa.    Mat6ria    n5o    reservada    ao    Chefe    do    Poder

Executivo.  Exegese do art.  24,  §2°,  da ConstituiQao  Estadual,

aplic6vel  aos  Municipios por fonga  do disposto  no art.  144 da

mesma Carta. Admissivel a iniciativa legislativa em mat6ria de

transparencia   administrativa,   consistente   na   obrigagao   de

publicidade  de  dados  de   servigos  poblicos.   A  norma  local

versou  sobre tema  de  interesse  geral  da  populagao.  Ill-  A lei

nao cria novos encargos geradores de despesas imprevistas,

ja  que  a  publicidade  Oficial  e  a  propaganda  governamental

sao  existentes.  A  divulgagao  oficial  de  informag6es  a  clever

primitivo  na  Constitui?ao  de  1988.   IV-Agao  improcedente."

(Relator:   Guerrieri   Rezende.,   Comarca:   Sao   Paulo;   6rg5o

julgador:   6rgao  Especial;   Data  do  julgamento:  25/02/2015;

Data de registro: 27/02/2015).

Diante  disto,   o   projeto  de   lei   nao  fere   nenhum  dispositivo  legal

municipal,  respeitando  o  artigo  40  e  seus  incisos  e  ainda  atendendo  dispositivos  do

artigo 30 da Constituigao Federal.

Assim   sendo,   solicito   aos   nobres   vereadores   a   aprovaeao   da

presente propositura, ao que antecipadamente agradego.

Camara Municipal de Jacarej7,,74 de maio de 2019.
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