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PARECER  Nº 1553/2011 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 246/2008.  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador José Américo, dispõe sobre 
a criação de audiências públicas trimestrais para prestação de contas de cada 
subprefeitura. A propositura estabelece a obrigatoriedade da realização de 
audiências públicas para a prestação de contas de cada subprefeitura, apresentadas 
pelos subprefeitos. Elas deverão atender aos seguintes requisitos: realizadas em 
local público e aberto a todos os munícipes e organizações da comunidade, no 
território de cada subprefeitura; periodicidade trimestral;  deverão tratar 
exclusivamente de matérias relacionadas ao seu âmbito territorial, sendo 
convocadas com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência de sua realização, 
sendo que as subprefeituras devem dar publicidade a comunidade local, 
estimulando a participação dos munícipes, abordando sobre o seguinte conteúdo: 
Execução Orçamentária; Serviços prestados pela subprefeitura em seu território 
durante o trimestre; Indicadores de desempenho frente às demandas;  
Comparativo do planejado e do realizado. Em sua justificativa, o Autor informa que 
a iniciativa estimula o hábito da população e da sociedade civil em acompanhar a 
gestão pública local. A propositura, segundo o Autor, também converge com o 
raciocínio expresso na interpretação do artigo 37 do texto constitucional, feita por 
Alexandre de Morais no livro “Constituição do Brasil Interpretada e Legislação 
Constitucional”, que preceitua o dever da administração pública em ser 
transparente. Sendo o povo, o verdadeiro titular do poder, tem o direito de 
conhecer tudo concerne à administração pública. A Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela LEGALIDADE da propositura. 
Em face do exposto e considerando que a iniciativa possui relevante interesse 
público, a Comissão de Administração Pública é favorável ao projeto, na forma do 
TEXTO ORIGINAL. Sala da Comissão de Administração Pública, em 09.11.11.  
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