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PARECER Nº 1815/2015 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 173/2014 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, visa dispor sobre a 
aplicação dos princípios de publicidade, de transparência e de acesso às informações nos 
procedimentos de licitação realizados no âmbito do Município de São Paulo. 

De acordo com a propositura, todos os atos administrativos e documentos relativos a 
procedimentos licitatórios que devam ser encaminhados ao Tribunal de Contas do Município, 
por determinação legal ou decisão específica deste órgão, deverão também ser publicados em 
sítio eletrônico do ente ou órgão estatal que promover o certame. Além destes, o projeto 
determina que devem ser postos à disposição 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. 

O projeto também estipula que deverão ser publicados em sitio eletrônico, logo após o 
encerramento do certame licitatório, o resumo das propostas de todos os licitantes, 
notadamente a parte relativa a preços e prazos, assim como o termo do contrato celebrado e 
seus eventuais termos aditivos ou modificativos, logo após a sua assinatura; e que a 
disponibilização por meio eletrônico dos atos e documentos de que trata a propositura não 
dispensa a sua publicação no Diário Oficial da Cidade, nas hipóteses previstas em lei. 

Em seu parecer, a douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
apresentou substitutivo para adequar a propositura a melhor técnica de elaboração legislativa e 
deixar a critério do Executivo determinar a página da internet onde serão prestadas as 
informações a que se refere o projeto. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Participação 
Legislativa, portanto, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 14/10/2015. 

José Police Neto - PSD - Presidente 

Adilson Amadeu - PTB - Relator 

Abou Anni - PV 

Aurélio Nomura - PSDB 

Jair Tatto - PT 

Ota - PROS 

Paulo Fiorilo - PT 

Ricardo Nunes - PMDB 

 



Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0173/2014 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/10/2015, p. 163 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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