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PROJETO DE RESOLUÇÃO 03-00014/2018 do Vereador Fernando Holiday 
(DEM) 

"Regulamenta a aplicação da Lei federal 12.527 de 2011 na Câmara Municipal de São 
Paulo e a complementa, nos termos do art. 30, II da Constituição Federal, garantindo máxima 
transparência administrativa. 

Art. 1º - Esta Resolução regulamenta, no âmbito da Câmara dos Vereadores de São 
Paulo, a aplicação da Lei federal 12.527 de 2011. 

§1º: São diretrizes da aplicação da Lei federal 12.527 de 2011 na Câmara dos 
Vereadores: 

I - Amplo acesso público às informações; 

II - Possibilidade de comparar dados e estatísticas; 

III - Acesso a dados e estatísticas pela internet, a qualquer tempo sem necessidade de 
identificação, de forma simples e desembaraçada; 

IV - Identificação nominal dos servidores, das unidades, órgãos e demais geradores de 
despesa; 

V - Gratuidade na busca e fornecimento de informações. 

§2º - Esta Resolução aplica-se somente à atividade administrativa da Câmara dos 
Vereadores; a atividade legislativa terá sua publicidade regrada em normas regimentais 
específicas. 

Art. 2º - Toda a Câmara dos Vereadores de São Paulo sujeita-se à presente 
Resolução, incluindo: 

I - os gabinetes dos vereadores; 

II - os setores técnicos; 

III - os funcionários públicos, sejam integrantes de carreira ou de cargo em comissão 
ou de confiança; 

IV - os agentes públicos ativos e inativos; 

V - os prestadores de serviço a qualquer título, no que tange a seus contratos e à 
remuneração paga pela Câmara dos Vereadores, bem como ao serviço prestado. 

Art. 3º - São públicos e de livre acesso: 

I - O orçamento da Câmara dos Vereadores, em sua versão completa; 

II - As despesas feitas por cada um dos órgãos da Câmara dos Vereadores, de forma 
detalhada; 

III - Os contratos feitos pela Câmara dos Vereadores e pelos seus órgãos; 

IV - As notas fiscais emitidas em favor da Câmara dos Vereadores e seus órgãos; 

V - O nome completo e número de identificação de funcionários ativos e inativos 
(incluindo vereadores), pertencentes aos quadros da Câmara dos Vereadores a qualquer título, 
com sua remuneração completa e detalhada, incluindo quaisquer verbas de gratificação 
(devidamente detalhadas), adicionais e descontos; 



VI - Notas de empenho e outros documentos correlatos; 

VII - Qualquer procedimento que tenha caráter de licitação, em todas as suas fases; 

VIII - Informações referentes a concursos públicos realizados pela Câmara dos 
Vereadores, mesmo que através de contratação de entidade pública ou privada para aplicação 
e correção das provas. 

Art. 4º - As informações públicas ficarão disponíveis em sítio eletrônico próprio, de 
acesso fácil e livre, sem que haja necessidade de requerimentos para o seu acesso. 

Art. 5º - A Câmara dos Vereadores velará para que as informações sejam sempre 
atualizadas, de preferência em tempo real. 

parágrafo único: Em nenhuma hipótese a desatualização de quaisquer destes dados 
será maior do que 45 (quarenta e cinco) dias. 

Art. 6º - Se, por qualquer motivo, a informação disponibilizada não bastar a algum 
interessado, este poderá requerer novas informações, por meio de pedido escrito ou oral 
reduzido a termo. 

§1º - O pedido poderá ser feito por qualquer pessoa natural ou jurídica, 
independentemente de ser residente ou domiciliada em São Paulo. 

§2º - Os pedidos genéricos ou claramente desarrazoados serão indeferidos em 
despacho fundamentado. 

§3º - Não será aceito pedido apócrifo. 

§4º - Será exigido do requerente apenas cópia simples ou digitalizada de um 
documento de identidade válido, bem como dados básicos de identificação; não serão exigidos 
dados de identificação impertinentes ou que não obstem à identificação do requerente. 

Art. 7º - Não é exigido do requerente motivação. 

Parágrafo único: é vedado, no atendimento às pessoas que procuram informação ou 
nos formulários: 

I - Pedir motivação, mesmo que implicitamente; 

II - Constranger, mesmo que veladamente, o requerente; 

III - Tornar o pedido difícil, moroso ou constrangedor, de forma a desestimular o 
requerente. 

Art. 8º - O acesso à informação requerida será imediata. 

§1º - se não for possível, justificadamente, o acesso imediato, a resposta será dada em 
até 20 (vinte) dias. 

§2º - A resposta será comunicada ao Requerente por correio eletrônico. 

Art. 9º - O acesso à informação é gratuito. 

§1º - Quando for necessária despesa de impressão, a Câmara dos vereadores poderá 
cobrar tarifa, consistente no valor exato da impressão, que será recolhida previamente, 
devendo o requerente demonstrar o recolhimento. 

§2º - O prazo do acesso à informação conta, neste caso, do comprovante de 
recolhimento. 

§3º - A Câmara dos Vereadores informará, no prazo máximo de 3 (três) dias, por via 
eletrônica, se é necessário o recolhimento, bem como seu valor e modo de fazê-lo. 

§4º - O recolhimento será feito na rede bancária. 

§5º - O requerente poderá fazer o recolhimento em até 10 (dez) dias na notificação. 

§6º - Não feito o recolhimento em 10 (dez) dias, considera-se que o requerente desistiu 
do pedido; não há prejuízo em fazer novo pedido. 

§7º - A comprovação do recolhimento poderá ser feito por via eletrônica, por meio de 
envio de e-mail pelo requerente ao setor responsável, tendo como anexo o comprovante. 
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Art.10 - Qualquer negativa poderá ser desafiada por recurso administrativo à Mesa. 

§1º - O recurso é gratuito. 

§2º - O recurso será interposto por escrito em até dez dias corridos, na unidade que se 
negou a fornecer a informação; prorroga-se o dia do vencimento ao primeiro dia útil posterior 
caso o prazo vença em dia que não haja expediente. 

§3º - Se a unidade se negar a receber o recurso, este poderá ser protocolado na 
presidência. 

§4º - O recurso será acompanhado apenas das razões por escrito. 

§5º - A unidade que se negou a dar informação poderá, em 3 (três) dias, se retratar, 
por decisão escrita, comunicando de imediato o requerente por via eletrônica ou oralmente, 
caso em que a comunicação será certificada. 

§6º - Não havendo retratação, o recurso será encaminhado em 2 (dois) dias, no 
máximo, à presidência da Câmara dos Vereadores, que submeterá a questão à Mesa em no 
máximo 30 (trinta dias). 

§7º - Sendo provido recurso oriundo de recusa por parte de setor técnico da Câmara 
dos Vereadores, o presidente ordenará a abertura de sindicância ou processo administrativo 
para apurar a conduta do servidor. 

Art. 11 - As informações de maior interesse público ficarão disponíveis em portal da 
transparência, de acesso fácil e desembaraçado. 

Parágrafo único - Considera-se informações de maior interesse público as relativas às 
seguintes matérias: 

I - Identificação de servidores ativos e inativos e sua remuneração completa. 

II - Contratos firmados pela Câmara dos Vereadores; 

III - Notas de empenho; 

IV - orçamento e despesas gerais; 

V - Notas fiscais emitidas que tenham a Câmara como compradora de bens ou 
consumidora de serviços. 

Art. 12 - Quanto aos servidores, o Portal da Transparência terá tabela de fácil acesso e 
com possibilidade de pesquisa pelo nome, com os seguintes dados, no mínimo: 

I - Nome completo do servidor; 

II - Órgão no qual exerce suas funções; 

III - Remuneração completa, com descontos (inclusive a título de empréstimo 
consignado) e acréscimos (inclusive a título de indenização); 

IV - sanções disciplinares já aplicadas ao servidor; 

V - Data de entrada na Câmara dos vereadores; 

VI - se inativo, data da inatividade e motivo que levou à inatividade; 

VII - Licenças gozadas pelo servidor, especificando-se a modalidade da licença e seus 
períodos; 

VIII - Períodos de férias; 

IX - Identificação do servidor como sendo integrante de carreira, ocupante de cargo em 
comissão ou comissionado; 

X - Eventual vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação recebidos. 

Parágrafo único - os vencimentos serão apresentados de forma completa, incluindo 
nome do servidor, verbas recebidas discriminadas, descontos sofridos e discriminados, data do 
recebimento e comparativo com os demais servidores e com o próprio servidor no decorrer de 
sua atividade; 

Câmara Municipal de São Paulo PR 0014/2018 
Secretaria de Documentação Página 3 de 4 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 



XI - Eventual filiação partidária. 

Parágrafo único: se houver remuneração a título de honorários advocatícios de 
sucumbência, estes também serão discriminados. 

Art. 13 - Não serão identificados: 

I - O endereço do servidor; 

II - Seu estado civil; 

III - Seus documentos pessoais; 

IV - O motivo que ensejou a concessão de licença médica ou similar. 

Art. 14 - Esta Resolução entra em vigor seis meses após a sua publicação. 

Sala das Sessões... Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 21/06/2018, p. 100 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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