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Requer à Magnífica Reitora da Universidade 

de Taubaté - UNITAU -  informações sobre o 

Portal da Transparência. 

 

Senhor Presidente,  
 

 Considerando que  a fiscalização do município exercida pela 

Câmara Municipal é garantida e determinada pela Constituição Federal (artigo 31) e Lei 

Orgânica do Município de Taubaté (artigo 9º).  

 

O Art. 42 da Lei Orgânica do Município de Taubaté dispõe que a 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e de 

todas as entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade e 

economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara 

Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno de cada Poder.  

 

Desta feita, estando a UNITAU sujeita ao controle fiscalizatório 

da Câmara Municipal de Taubaté, passamos às seguintes considerações: 

 

Considerando que a Lei de Acesso à Informação nº 12.527, de 

18 de novembro 2011 dispõe em seu Art. 1º as instituições que subordinam-se ao regime 

desta lei: 

Art. 1º ... 

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 

sociedades de economia mista e demais entidades controladas 

direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 

... 
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Considerando que o acesso ao Portal da Transparência é difícil 

mesmo para quem tem entendimento da ferramenta;  

Considerando que a atualização do Portal Transparência é um 

direito ao acesso à informação e uma importante ferramenta para o controle social. 

Assim sendo, é que:  

REQUEREMOS ao Magnífico Reitor da Universidade 

de Taubaté – UNITAU – Profª. Drª. Nara Fortes, ouvido o plenário, dispensadas as demais 

formalidades de praxe, que no uso de suas atribuições, se digne a nos informar o que segue: 

 

I- Qual a possibilidade de simplificar o acesso às 

informações sobre os processos licitatórios, a gestão financeiro orçamentária, relatórios 

sobre a execução orçamentária da UNITAU no Portal da Transparência?  

   

Plenário “Jaurés Guisard”, 08 de outubro de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


