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PARECER Nº 916/2015  DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 173/14 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, estabelece que 
todos os atos administrativos e documentos relativos a procedimentos licitatórios que, por 
determinação legal ou decisão específica do Tribunal de Contas do Município, a este devam 
ser encaminhados, deverão também ser publicados em sítio eletrônico do ente ou órgão estatal 
que promover o certame.  

A propositura também estabelece que deverão ser disponibilizados no sítio eletrônico:  

I - os atos relativos à dispensa ou à inexigibilidade de licitação;  

II - os atos dos procedimentos de contratação mediante parcerias público-privadas;  

III - os atos relativos a concessões, permissões e convênios.  

A disponibilização por meio eletrônico dos atos e documentos de que trata esta lei não 
dispensa a sua publicação no Diário Oficial da Cidade, nas hipóteses previstas em lei.  

De acordo com a justificativa, objetiva-se aplicar os princípios da publicidade e da 
transparência e de acesso ás informações referentes aos procedimentos licitatórios realizados 
no âmbito do Município. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou substitutivo 
à iniciativa, visando adequá-la à melhor técnica legislativa e deixar a critério do Executivo a 
determinação da página da internet onde serão prestadas as informações mencionadas no 
presente projeto de lei. 

O projeto em análise reveste-se de elevado interesse público, motivo pelo qual a 
Comissão de Administração Pública posiciona-se favoravelmente a sua aprovação. 

Favorável, pelo exposto, o parecer, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 27 de maio de 2015. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 28/05/2015, p. 87 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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