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PARECER Nº 1482/2014 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0173/14. 

Trata-se de projeto de lei de autoria do Nobre Vereador Abou Anni, que visa dispor 
sobre a aplicação dos princípios da publicidade, da transparência e do acesso às informações 
nos procedimentos de licitação no âmbito do Município de São Paulo.  

Segundo a propositura, 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. Segundo o projeto, devem 
também ser disponibilizados no sítio eletrônico os atos relativos à dispensa ou inexigibilidade 
de licitação, os atos dos procedimentos de contratação mediante parcerias público-privadas e 
os atos relativos a concessões, permissões e convênios.  

Às fls. 168/170 foi encaminhado pedido de informações ao Executivo para que 
esclarecesse se a propositura implicaria na criação de despesa pública diante do disposto no 
artigo 16 da Lei Complementar 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Em suas informações (fls. 173) o Executivo esclareceu que “a Administração Municipal 
já disponibiliza essas informações aos cidadãos em seu Web site, proporcionando ‘subsídios 
para qualquer tipo de análise que se deseja fazer, relativamente às aquisições e contratações 
da PMSP’(fl.10), manifestação essa que tem a concordância da Coordenadoria de Gestão de 
Bens e Serviços – COBES (fl. 10 v)” e que “a previsão de publicidade de documentos que 
devam ser encaminhados ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo – TCM/SP é por 
demais genérica, na medida em que, consoante o artigo 53, IV, da Lei Orgânica do Município 
de São Paulo – LOM/SP, o TCM/SP poderá ter acesso a todo e qualquer documento que 
repute necessário ao cumprimento de sua função, o que também dificulta uma estimativa da 
despesa tal como requerida pela Câmara Municipal, e, eventualmente, a publicidade de uma 
informação poderá inclusive comprometer um ato de fiscalização ou decisório, valendo, por 
isso, a previsão do artigo 7º, § 3º, da Lei Federal nº 12.527, de 2011”.  

Das informações prestadas observa-se que o Executivo enuncia que já disponibiliza 
tais informações em página própria na internet. As considerações tecidas acerca da 
publicidade dos documentos encaminhados ao Tribunal de Contas por determinação legal ou 
por decisão específica do Tribunal são considerações mais afetas ao mérito competindo a E. 
Comissão pertinente sua análise.  

Não obstante, cumpre esclarecer que a propositura pretende criar uma norma genérica 
de conduta que encontra seu fundamento de validade nos princípios constitucionais da 
publicidade e da transparência e na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 
Contudo, cabe esclarecer que tal regramento genérico – que privilegia a transparência - não 
afasta a possibilidade de, no caso concreto, adotar-se outra conduta caso seja demonstrado, 
de forma fundamentada, que tal publicidade compromete o próprio ato investigatório e 
fiscalizatório.  

Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação, 
consoante será demonstrado.  

Inicialmente, deve ser registrado que a publicidade e a transparência são princípios que 
devem reger a atuação da Administração Pública como um todo, consoante determinam a 
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Constituição Federal (art. 37, caput), a Constituição Estadual (art. 111) e a Lei Orgânica do 
Município (art. 81).  

Importante observar também que devido à conformação jurídica do Estado brasileiro, 
qual seja a de um Estado Democrático de Direito que adota a forma republicana, o pleno 
acesso dos cidadãos às informações relativas à coisa pública, bem como o direito destes de 
fiscalizar os negócios públicos, revestem-se da qualidade de direito fundamental.  

Neste contexto, a Constituição Federal cuidou de estabelecer no capítulo destinado à 
disciplina da Administração Pública em seu art. 37, § 1º que: “A publicidade dos atos, 
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagem 
que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos.”  Em termos 
praticamente iguais, dispôs a Constituição Estadual, em seu art. 115, § 1º.  

Verifica-se, então, que é imperiosa a divulgação pela Administração das informações 
de interesse público em cumprimento ao princípio da publicidade, o qual não pode ser 
compreendido apenas no aspecto formal de mera publicação na imprensa oficial dos atos, 
contratos, leis, etc.  

Ainda a respaldar a propositura, tem-se o art. 5º, XXXIII da Carta Magna, verbis:  

“Art. 5°...  

...  

XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado;”  

A propósito do dispositivo constitucional acima mencionado vale destacar que ele foi 
regulamentado pela Lei Federal nº 12.527/11, conhecida como “Lei de Acesso à Informação”, 
que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal 
e Município e, em seu art. 3º, enuncia as seguintes diretrizes:  

I – observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;  

II – divulgação das informações de interesse público, independentemente de 
solicitações;  

III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;  

IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;  

V – desenvolvimento do controle social da administração pública.  

Ainda a respeito da transparência na administração pública, deve ser destacado o 
disposto no art. 2°, inciso III, da Lei Orgânica do Município:  

“Art. 2° - A organização do Município observará os seguintes princípios e diretrizes:  

...  

III – a transparência e o controle popular na ação do governo;”  

Convém salientar que o atendimento da exigência de veiculação na internet da 
integralidade dos atos administrativos e documentos relativos a procedimentos licitatórios 
encaminhados à análise do Tribunal de Contas não encontra óbices do ponto de vista jurídico 
uma vez que a Administração já dispõe tanto da informação a ser veiculada como também de 
página na internet.  

Cabe considerar ainda que a propositura vai ao encontro do disposto na legislação 
municipal que também prevê a publicação dos atos relativos aos procedimentos licitatórios e 
contratos celebrados pela Municipalidade na internet, esclarecendo-se, apenas, que a proposta 
pretende ampliar o rol dos documentos que deverão ser disponibilizados dessa forma.  

Para ser aprovada a proposta dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município.  
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Ante o exposto, sob o aspecto estritamente jurídico somos,  

PELA LEGALIDADE, na forma do seguinte Substitutivo proposto para adequar a 
propositura à melhor técnica de elaboração legislativa, bem como para deixar a critério do 
Executivo determinar a página da internet onde serão prestadas as informações objeto do 
presente projeto.  

SUBSTITUTIVO Nº     DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 
173/14.  

Dispõe sobre a aplicação dos princípios da publicidade, da transparência e do acesso 
às informações nos procedimentos de licitação no âmbito do Município de São Paulo, e dá 
outras providências.  

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:  

Art. 1° 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.  

Parágrafo único. Também devem 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.  

Art. 2º Deverão ser publicados em sítio eletrônico, logo após o encerramento do 
certame licitatório, o resumo das propostas de todos os licitantes, notadamente a parte relativa 
a preços e prazos e, logo após a sua assinatura, o termo do contrato celebrado e seus 
eventuais termos aditivos ou modificativos.  

Art. 3° 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.  

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo de 60 
(sessenta) dias, contado da data de sua publicação.  

Art. 5° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 12/11/2014.  

GOULART (PSD) - Presidente  

ARSELINO TATTO (PT)  

CONTE LOPES (PTB)  

EDUARDO TUMA (PSDB)  

GEORGE HATO (PMDB)  

JULIANA CARDOSO (PT)  

SANDRA TADEU (DEMOCRATAS) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/11/2014, p. 137 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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