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PROJETO DE LEI Nº 004, DE 04 DE MARÇO DE 2022. 

(Dispõe sobre a transmissão ao vivo, via internet, de 

  

todas as licitações realizadas nos poderes executivo e 

legislativo do município de Mesópolis.) 

ANA JÚLIA PAGANOTTI BORGES SILVA, GEOVANI PEREIRA LOPES, LEONARDO 
ANTUNES DE SOUZA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS PEREIRA, MARCELO APARECIDO 
CAMILO DA SILVA e MARIA INÊS RIBEIRO Vereadores do Município de Mesópolis, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, apresentam o seguinte Projeto de Lei: 

Art. 1º. Os Poderes Executivo e Legislativo do Município de Meridiano promoverão a 
transmissão ao vivo, via internet, do áudio e vídeo das sessões públicas de todas as licitações. 

81º. A transmissão das licitações será em áudio e em vídeo nos respectivos sítios e, em caso 
de licitação eletrônica, deverá informar o link de acesso direto ao sistema eletrônico utilizado 
no certame. 

82º. Excluem-se da determinação estabelecida no caput os processos licitatórios realizados por 
meio de pregões eletrônicos na Internet. 

Art. 2º. Para fins do artigo 1º cada Poder utilizará os equipamentos já existentes nas áreas de 

comunicação, para assim implementar a transmissão. 

Art. 3º. A transmissão deverá abranger todas as fases consideradas públicas do procedimento 
licitatório. 

Art. 4º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei ocorrerão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor em 30 (trinta) dias após a data de sua publicação. 

Mesópolis, 04 de março de 2022. 
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Maria Inês Ribeiro Leonardo A. de-Sóuza na Júlia-B. Borges Silva 
Presidente Vice Presidente 2a Secretária 
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A ampliação do acesso às informações públicas e da transparência dos atos 
do Poder Público é uma conquista da democracia brasileira, pois reforça os meios de 
exercício da cidadania, permitindo um maior controle social sobre o Estado. 

Nesse sentido, um dos processos estatais que ainda demanda um 
aperfeiçoamento dos seus níveis de transparência é o de licitações públicas, certames nos 
quais ainda pairam muitas suspeitas exatamente pela falta de um instrumento normativo 
que amplie o acesso da sociedade aos seus documentos, o que permitiria uma maior 

fiscalização social. 

Sendo assim, estamos oferecendo este projeto de lei que define que os 
Poderes Executivo e Legislativo responsáveis por processos licitatórios sejam obrigados a 
transmitir ao vivo, via Internet, o áudio e o vídeo dos certames. 

Entretanto, tomamos o cuidado de excluir dessa obrigação as compras que 
são feitas por meio de plataformas virtuais, como os Pregões Eletrônicos. 

Vale destacar ainda que a Lei Federal nº 12.527/2011 determina que os 
procedimentos que asseguram o direito à informação devem se pautar na divulgação de 
informações de interesse público, independentemente de solicitações (Art. 3º, Il) e na 
utilização dos meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação (Art. 3º, 
HI). 

Ademais, no que concerne aos procedimentos licitatórios, o artigo 8º da Lei 
12.527/2011 estabelece que “E dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no 
âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles 
produzidas ou custodiadas....lV - informações concernentes a procedimentos 
licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os 
contratos celebrados;...”. 

Contudo, caso ainda reste alguma dúvida aos nobres parlamentares sobre a 
ausência de vício de iniciativa, devo informar que proposição aqui apresentada é idêntica e 
inspirada na Lei Municipal nº 2.077/2019 do Município de Guarataná, Estado de São Paulo, 
de autoria parlamentar, que, inclusive, foi levada ao Tribunal de Justiça de São Paulo 
para averiguação da sua constitucionalidade por suposta alegação de usurpação de 
competência do Poder Executivo. 

O TJSP, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2231533- 
95.2019.8.26.0000, proposto pelo Prefeito do Município de Guarantã, contra a Lei nº 
2.077/2019 reconheceu a constitucionalidade instituída por lei de iniciativa parlamentar e a 
conclusão foi de que “[...] ao contrário do que afirma Autor, não há disposição sobre 
matérias elencadas numerus clausus como sendo de iniciativa exclusiva do Chefe 
do Executivo. A norma disciplina, tão somente, atenta ao princípio da publicidade 
dos atos administrativos, a necessidade de transparência dos atos públicos, que se 
outrora era necessária, hoje é imperiosa”. 

EEE EEE REED EEE EEE EE AEE SS EEE EEE 

Rua José Galice, nº1785 — Centro — CEP:15748-000 — Mesópolis-SP 

E-mail: cnmesopolis(Ocmmesopolis.sp.gov.br Fone: (17) 3638-6196 CNP): 01.622.808/0001-73 

 



CÂMARA 
MESÓPOLIS MU

NI
CI
PA
L 

  

  

De mais a mais, essa medida teria um custo praticamente nulo para as 
entidades licitantes, pois bastaria dispor de uma câmera acoplada a um computador 
conectado à Internet para que se atendesse a essa nova disposição legal, que traria uma 
enorme ampliação da transparência nas licitações públicas. 

Contudo, sobre a possibilidade do vereador legislar gerando despesas ao 
Poder Executivo, o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no Tema 
917, pacificou que “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo 

lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da 
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, $ 
1º, 1l,"a”, "c”" e "e”, da Constituição Federal).” 

Por todo exposto, considerando a relevância do tema, por se tratar de medida 
que privilegia os princípios da transparência e da publicidade bem como o direito 
fundamental à informação, convido os parlamentares representantes desta Casa de Leis, 
para apreciação e aprovação do presente Projeto de Lei. 
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