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Assunto:  Dispõe sobre a obriqatoriedade de divulgação dos locais e  

contratos dos imóveis locados pela Prefeitura Municipal de Sorocaba  

e dá outras providências. 
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Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que 

couber. 

Art. 3° - As despesas com a execução da presente Lei 

correrão por conta de verba orçamentária própria. 

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor no prazo de trinta dias, a 

partir da data de sua publicação. 

S/S, 01 de novembro de 2013. 

Fernando Dini 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

Este projeto de lei tem por objetivo assegurar a transparência e 

publicidade às informações pertinentes ao processo de escolha e valores da 

locação de imóvel efetuados pela Municipalidade e entidades públicas da 

administração indireta. 

Com isso, o munícipe poderá acompanhar todo o processo, da 

escolha e motivos da locação, dando mais crédito ao Poder Público, eliminando 

as desconfianças e ansiedade dos munícipes. 

É notório o valor e locais das locações é informação de interesse 

público e os munícipes não tem fácil acesso. 

A proposição busca garantir a lisura dos procedimentos e, assim, 

trazer maiores esclarecimentos à população. 

Cumpre ressaltar que a publicidade é a essência da 

administração pública, buscando democratizar o administração pública e dar 

transparência às informações. 

Tal medida vai ao encontro da Lei de Acesso à informação (Lei 

Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2.011), que estabelece que o acesso 

às informações públicas é direito fundamental de todo e qualquer cidadão, cujo 

propósito foi o regulamentar esse direito constitucional. O acesso às 

informações contribui para o combate à corrupção, o aperfeiçoamento da 

gestão pública, o controle e a inclusão social. Possibilita uma ão ativa da 
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sociedade nas ações governamentais e, conseqüentemente, traz inúmeros 

ganhos, tanto para a sociedade quanto para o serviço público. 

Em razão do exposto, é que este Parlamentar apresenta esta 

proposição, a qual, ao nosso, ver, está plenamente justificada, e que 

certamente encontrará acolhida por parte de nobres pares. 

S/S., 01 de novembro de 2013 

FERNÁNDO DINI 

Vereador 

PMDB 
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SECRETARIA JURÍDICA 

EXMO. SR. PRESIDENTE 
	

PL 454/2013 

A autoria da presente Proposição é do Vereador 

Fernando Alves Lisboa Dini. 

Trata-se de PL que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de divulgação dos locais e contratos dos imóveis locados pela Prefeitura 

Municipal de Sorocaba/SP, e dá outras providências. 

Fica o Poder Executivo obrigado adotar todas as 

providências necessárias, no sentido de assegurar a transparência e publicidade aos 

imóveis locados pela PMS e demais entidades públicas no âmbito da administração 

indireta do Município. Será utilizada a rede mundial de computadores, através do site da 

PMS ou outro meio eletrônico disponível, para informações, de forma que o munícipe 

possa ter acesso a todo o teor do contrato de locação, bem como critério de escolha e as 

opções dos imóveis. Esta Lei abrange os imóveis que já se encontram locados pela 

Municipalidade e pelas entidades públicas da administração indireta (Art. 1°); o Poder 

Executivo regulamentará esta Lei no que couber (Art. 2°); cláusula de despesa (Art. 3°); 

esta Lei entra em vigor no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação (Art. 40). 
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Este Projeto de Lei encontra respaldo em 

nosso Direito Positivo, neste diapasão passa-se a expor: 

Constata-se que esta Proposição dispõe sobre a 

obrigatoriedade de divulgação dos locais e contatos dos imóveis locados pela Prefeitura. 

Este PL visa implementar a aplicação do 

princípio da publicidade consagrado na Constituição da República Federativa do Brasil, 

nos termos seguintes: • 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (..): 

, 

	

.Para conceitualização 	do 	princípio 	da 

publicidade destaca-se infra o magistério de Celso Antônio Bandeira de Melo: 

8°) Princípio da publicidade 

23. Consagra nisto o dever administrativo de manter plena 

transparência em seus comportamentos. Não pode haver em um 

Estado Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo 

(art. 1°, parágrafo único, da Constituição), ocultando aos 

administrados dos assuntos que a todos interessa (.). 
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Tal princípio está previsto expressamente no art. 37, caput, da Lei 	- 

Magna, ademais de contemplado em manifestações especificas do 

direito à informação sobre os assuntos públicos (..). 

Na esfera administrativa o sigilo só se admite, a 

teor do art. 5 0, XXXIII, quando "imprescindível à segurança da Sociedade e do Estado". 

Destaca-se então que o princípio da publicidade 

impõe a administração o dever de plena transparência em seus comportamentos; bem 

como tal princípio está também contemplado no direito fundamental a informação, no 

caso sobre os assuntos públicos. Sublinha-se que o direito a informação é consagrado na 

Constituição da República como Direito Fundamental, in verbis: 

Título II 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

Capítulo I 

DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

Art. 5 0  Todos são iguais perante a lei, sem .  distinção de qualquer 

natureza, garantido-se . aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

XIV — é assegurado a todos o acesso à informação e resguardando 

o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. 
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Nas palavras do Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, Carlos Ayres Brito: "No Brasil, o direito a informação tem o mais sólido lastro 

constitucional. Se traduz no direito de informar, se informar e ser informado." 

Somando-se a retro exposição sublinha-se que 

Lei Nacional normatiza sobre o acesso a informação, nos temos abaixo: 

LEI N° 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011. 

Regula o acesso a infbrmações previsto no inciso XXXIII do art. 

5, no inciso II do § 3' do art. 37 e no § 2 do art. 216 da 

Constituição Federal; altera a Lei e 8.112, de 11 de dezembro de 

1990; revoga a Lei d 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos 

da Lei n-c-' 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. lEsta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem 

observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios,  

com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso 

XXXIII do art. 5 0, no  inciso II do § 3' do arL 37 e no § 2 0  do art.  

216 da Constituição Federal.  (g.n.) 

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei: 
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I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos 

Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e 

Judiciário e do Ministério Público; 

- as autarquias, as findações públicas, as empresas públicas, as 

sociedades de economia mista e demais entidades controladas 

direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 

Art. 3 Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a 

assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem 

ser executados em conformidade com os princípios básicos da 

administração pública e com as seguintes diretrizes: 

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo 

como exceção; 

II - divulgação de informações de interesse público, 

independentemente de solicitações; 

III - utilização de meios de conzunicação viabilizados pela 

tecnologia da informação;  (2.n.) 

Art. 5" É dever do Estado garantir o direito de acesso à  

informação, que será franqueada, mediante procedimentos  

objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem  

de fácil compreensão.  (g.n.) 

Art. e É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação  em locell de 
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fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de 

interesse coletivo ou ,ceral por eles produzidas ou 

custodiadas. (g.n.) 

§ 1 -9-  Na divukação das informações a que se refere o capta, 

deverão constar, no mínimo:  (g.n.) 

IV - informações concernentes  a procedimentos licitatórios, 

inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os 

contratos celebrados;  (g.n.) 

§ 2 Para cumprimento do disposto no caput, os órkfõos e 

entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos  

lexítimos de que dispuserem, sendo obriRatória a divulRação em  

sítios oficiais da rede mundial de computadores (internei).  (g.n.) 

Sublinha-se que a Lei Nacional n° 12.527, de 

2011, impõe procedimentos a serem observados pelos Municípios,  a fim de garantir o 

acesso a informação previsto constitucionalmente, estabelecendo que é dever dos órgãos e 

entidades públicas promover a divulgação de interesse coletivo, devendo constar no  

mínimo informações concernente a todos os contratos. 

Face a todo o exposto constata-se que este PL 

• 	encontra respaldo no Direito Pátrio, sendo que, sob o aspecto jurídico, nada a opor. 

Apenas para efeito de informação  destaca-se 

que está em vigência a Lei Municipal n° 10.285, de 26 de setembro de 2012, de iniciativa 

parlamentar, a qual dispõe nos termos infra, sobre matéria correlata ao presente PL, ou 
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seja, disponibilização na intemet de informação sobre contratos, neste caso, contratos de 

ocupação; estabelece a aludida Lei: 

Lei n°10.285, de 26 de setembro de 2012. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Público Municipal, por 

meio de todos os órgãos integrantes da Administração Pública 

Direta, Indireta, Fundacional ou Autárquica, incluir nos 

respectivos sítios na "Internet" informação sobre contratos de 

ocupação de imóveis e dá outras providências. 

É o parecer. 

Sorocaba, 07 de novembro de 2.013. 

- 
 _-, 

, 
MARCO- MACIEL PEREIRA 

7," 
,,  --  ASSESSOR JURÍDIÇAd 

/ 

De acordo: 

- 	 - 
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MA 	EGORELLI ANTUNES 

Secretária Jurídica 
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N° 	 COMISSÃO DE JUSTIÇA 

SOBRE: o Projeto de Lei no 454/2013, de autoria do Edil Fernando Alves 
Lisboa Dini, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação dos 
locais e contratos dos imóveis locados pela Prefeitura Municipal de 
Sorocaba e dá outras providências. 

Conforme o Art. 51 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Sorocaba, indico para relator deste Projeto o Vereador Gervino 

Cláudio Gonçalves, que deverá observar o § 1° devendo emitir seu parecer 

conforme os § § 20 e 3° do mesmo artigo. 

S/C., 13 de novembro de 2013. 

MÁRIO M 	IMARINHO JÚNIOR 
Pr,  ,i• : 	da Comissão 

Ia 
Este impresso foi confeccionado 
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N° COMISSÃO DE JUSTIÇA 
RELATOR: Vereador Gervino Cláudio Gonçalves 
PL 454/2013 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do nobre Vereador 
Fernando Alves Lisboa Dini, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação dos 
locais e contratos dos imóveis locados pela Prefeitura Municipal de Sorocaba e dá outras 
providências". 

De início, a proposição foi encaminhada à D. Secretaria 
Jurídica,,para exame da matéria, quanto aos aspectos legais e constitucionais, que 
exarou parecer favorável ao projeto (fls.07/13). 

Na sequência de sua tramitação legislativa, vem, agora, 
a esta Comissão de Justiça para ser apreciada. 

Procedendo à análise da propositura, constatamos que 
o PL está em consonância com o nosso direito positivo, tendo em vista que o 
acesso à informação é um direito fundamental consagrado no art. 5 0, XIV da 
CF/ 88. 

Por todo exposto, nada a opor sob o aspectó legal. 

S/C., 13 de novembro de 2013. 

GERVIN9,CLAUDIO GONÇALVES 
, 11.~--bro - Relator 

491' 

Este impresso foi confeccionado 
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N° 	COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E 
PARCERIAS 

SOBRE: o Projeto de Lei n. 454/2013, de autoria do Edil Fernando Alves Lisboa Dini, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação dos locais e contratos dos 
imóveis locados pela Prefeitura Municipal de Sorocaba-SP, e dá outras 
providências. 

Pela aprovação. 

S/C., 14 de novembro de 2013. 

A- 
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NEUSA M LDO • i 0)  SILVEIRA 
Presidente 
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