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PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA 04-00002/2014 do Vereador 
Ricardo Young (PPS)  
“Altera a Lei Orgânica do Município de São Paulo para inserir o Capítulo VIII - Da 
Transparência e do Controle Social, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo PROMULGA:  
Art. 1º Fica inserido o seguinte Capítulo VIII ao Título IV da Lei Orgânica do 
Município de São Paulo:  
“TÍTULO IV  
DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL  
...  
CAPÍTULO VIII  
DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE SOCIAL  
Art.147 A - Os autos dos processos administrativos, legislativos e judiciais do Poder 
Público Municipal, abrangidas as administrações direta e indireta, bem como o 
Tribunal de Contas do Município, serão elaborados em meio eletrônico caracterizado 
como sistema de fluxo de trabalho em modo colaborativo, atendidos os requisitos 
de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade na 
lnfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP e a assinatura digital nos 
despachos  
§1º O órgão público responsável pelo processo eletrônico disponibilizará os atos e 
informações, em tempo real, na rede mundial de computadores inclusive para 
consultas.  
§ 2º A assinatura digital referida no caput deverá cumprir o requisito de 
autenticidade por uma das hipóteses:  
I - mediante certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada na 
forma de lei específica;  
II - mediante cadastro prévio de usuário perante o órgão público conforme 
disciplinado pelos próprios órgãos.  
Art. 147-B As informações que constem em bases de dados, inseridas ou não nos 
processos de que trata o artigo anterior, serão disponibilizadas na rede mundial de 
computadores em formato e em prazo não superior a 30 (trinta) dias contados a 
partir do final do mês a que se refiram.  
Parágrafo único. Após o prazo de que trata o caput deste artigo, qualquer 
modificação nas bases de dados será imediatamente disponibilizada, com 
justificativa própria que ficará acessível pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias.  
Art.147-C Excetuam-se ao disposto nos artigos deste capítulo, as informações, 
dados ou processos que envolvam sigilo, conforme legislação específica, os quais 
não serão disponibilizados na rede mundial de computadores.  
Art. 2º Fica inserido o seguinte artigo nas Disposições Gerais e Transitórias:  
“Art. 25 O Município implantará progressivamente o disposto no Capítulo VIII do 
Título IV desta Lei Orgânica em prazo máximo improrrogável de 3 (três) anos após 
a publicação desta emenda.”  
Art. 3º Esta emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  
Sala das Sessões, Às Comissões competentes”.  
 


