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PARECER 1615/2014 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0294/2014. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Goulart, "dispõe sobre a 
inclusão de dados relativos aos imóveis decretados expropriados por necessidade ou utilidade 
pública, ou por interesse social, na página eletrônica da Prefeitura do Município de São Paulo, 
e dá outras providências." 

De acordo com a iniciativa, o Poder Executivo deverá divulgar, através da página 
eletrônica do Município de São Paulo na Internet, todos os dados e informações relativos aos 
Imóveis decretados expropriados por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, 
bem como a destinação da área objeto do decreto. 

Dispõe que a consulta aos dados e informações relativos aos decretos expropriatórios 
de necessidade ou utilidade pública, ou de interesse social, poderá ser realizada por meio do 
número do contribuinte do imóvel. 

Estabelece que as informações deverão estar disponíveis de forma agrupada, 
independentemente de requerimento, em local de fácil acesso na página eletrônica da 
Prefeitura do Município de São Paulo, na Internet, sem prejuízo da divulgação de tais 
informações sobre os gravames de que trata o presente projeto, nas Notificações do Imposto 
Predial e Territorial Urbano - IPTU. 

Estabelece ainda, que para cumprimento da divulgação pelo Executivo, os órgãos 
responsáveis deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem para 
manter atualizadas as informações disponíveis. 

Justifica o autor, dentre outros argumentos, que a iniciativa objetiva permitir que o 
cidadão tenha acesso a informações mínimas sobre o recaimento de processo expropriatório, 
garantindo ao proprietário informações oficiais sobre o Decreto Expropriatório, o andamento do 
Processo Administrativo, a Indenização, e a finalidade para a qual o imóvel está sendo 
desapropriado. Tal matéria é tratada constitucionalmente no art. 5º, inc. XXIV, da Carta da 
Republica, determinando que a Lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização 
em dinheiro. 

Quanto aos aspectos que cabem a esta Comissão de Administração Pública analisar, 
destacamos que o projeto em pauta concorre para imprimir maior agilidade no processo de 
obtenção de informações pelos cidadãos, contribuindo para aperfeiçoar, consolidar a cultura da 
transparência da Administração Municipal. Portanto, considerando o elevado interesse público 
da matéria, somos de parecer FAVORÁVEL ao projeto. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 03 de dezembro de 2014. 
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Pr. Edemilson Chaves (PP) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/12/2014, p. 99 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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