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PARECER Nº 234/2013 CONJUNTO DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA; DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, 
LAZER E GASTRONOMIA; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 064/2012  
O presente Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, “dispõe sobre a 
disponibilização digital do Auto de Infração, da Notificação de Autuação e da 
Notificação de Imposição de Penalidade, expedidos por este município, na página 
eletrônica da Prefeitura, e dá outras providências”.  
De acordo com a iniciativa, o site oficial do Município de São Paulo deverá 
disponibilizar gratuitamente cópia digital do Auto de Infração, da Notificação de 
Autuação e da Notificação de Imposição de Penalidade, relativas às autuações por 
infração de trânsito aplicadas dentro da competência deste município, inclusive, as 
aplicadas mediante convênio com a Policia Militar do Estado de São Paulo e outros 
convênios que vierem a ser firmado para tal fim.  
Estabelece também, que os documentos deverão ser identificados e localizáveis por 
seu número, pela data da infração ou simplesmente pela placa do veículo, devendo 
ser divulgados ainda, sem prejuízo de outras informações que o órgão competente 
entender necessárias:  
I - Fundamento, data e horário da transgressão;  
II - Valor da multa aplicada;  
III - Identificação do agente autuador;  
IV - Fotocópia captada por radar ou equipamento equivalente;  
V - Defesa ou recurso eventualmente oferecidos;  
VI - Resultado da defesa ou recurso e os fundamentos da decisão.  
Dispõe ainda que as informações apresentadas no site oficial deverão ser 
atualizadas diariamente.  
Em sua justificativa, dentre outros argumentos, alega o autor que a iniciativa 
objetiva conferir publicidade do Auto de Infração, da Notificação de Autuação e da 
Notificação de Imposição de Penalidade relativos à aplicação de multas por infração 
de trânsito, bem como às defesas e recursos interpostos e apreciados no âmbito 
desta municipalidade e têm por fundamentos os próprios princípios constitucionais 
orientadores das atividades legislativas, governamentais e administrativas, em 
especial, os princípios do contraditório e da ampla defesa.  
A Comissão de Administração Pública, considerando o elevado interesse público de 
que se reveste a iniciativa, consigna voto favorável ao projeto.  
A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, considerando que a medida implicará em maior transparência e 
facilidade de acesso aos usuários e interessados nas informações, vota favorável à 
aprovação do projeto.  
A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a 
opor à propositura, visto que as despesas com a sua execução serão cobertas por 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Sala das Comissões Reunidas, em 02/04/2013  
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