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Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação dos cronogramas de 

atividades, obras e serviços das secretarias municipais que 

especifica e dá outras providências.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
 
             Art. 1º Serão divulgadas por meio eletrônico e com acesso irrestrito no sítio oficial do 

município de Taubaté na Rede Mundial de Computadores, os cronogramas mensais das 

atividades, obras e serviços públicos a serem realizados pelas seguintes secretarias da 

administração municipal: 

I- Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social; 

II- Secretaria de Desenvolvimento e Inovação; 

III- Secretaria de Esportes e Lazer; 

IV- Secretaria de Meio Ambiente; 

V- Secretaria de Mobilidade Urbana; 

VI- Secretaria de Obras; 

VII- Secretaria de Planejamento; 

VIII- Secretaria de Serviços Públicos; 

IX- Secretaria de Turismo e Cultura. 

 

             Art. 2º Cada secretaria divulgará o cronograma mensal de suas atividades, sejam 

elas realizadas com recursos próprios municipais ou contratadas mediante processo 

licitatório, incluindo as Parcerias Público-Privadas. 

 

            Art. 3º Em se tratando de realização de obras ou serviços públicos a divulgação do 

cronograma mensal deverá conter em formato de tabela as seguintes informações: 

I- Identificação da obra ou serviço; 

II- Nome do executor da obra ou do serviço; 

III- Número do contrato quando houver; 

IV- Data inicial da obra ou serviço; 

V- Data prevista para conclusão; 

VI- Percentual realizado/acumulado 

 

           Art. 4º As despesas que porventura vierem a ocorrer por conta da execução da 

presente lei, serão suportadas pelo Programa “Comunicação e Publicidade” por conta da 

rubrica “Publicidade e Propaganda” da Lei Orçamentária Anual vigente em cada exercício 

fiscal, ou por outra que venha substituí-la.  

 

          Art.5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
                     Plenário Jaurés Guisard, 19 de junho de 2017. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 
E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br 

       Vereadora Loreny – PPS  

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 
  O objetivo desta propositura tem como fundamento o princípio da publicidade 

insculpida na Constituição Federal e regulamentada pela Lei nº. 12.527 de 18 de novembro de 

2011, que é garantir a todos os cidadãos o direito de receber dos órgãos públicos informações 

de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral. 

 

  A Lei de acesso à informação contemplou um conjunto mínimo de dados de 

interesse público que devem ser fornecidas pela internet que abrange informações 

institucionais, financeiras, orçamentárias, informações sobre licitações, contratos e dados 

gerais sobre programas, ações, prestação de serviços, projetos e obras de órgãos e entidades 

publicas.   

 

  O presente Projeto de Lei cuida de assunto de interesse geral da população, 

concernente a informações relativas à atuação da administração pública, especificamente no 

tocante a divulgação do cronograma de atividades, obras e serviços das secretarias municipais 

que são de vital importância não somente para os usuários dos serviços públicos, mas também 

para toda a sociedade taubatena que venha a necessitar dessas informações sob a 

responsabilidade do poder público.  

 

  Salientamos que à luz do princípio da independência e separação entre os 

poderes da república, a propositura ora apresentada não guarda qualquer relação com matéria 

estritamente administrativa ou relativa à organização de serviços públicos, cuja iniciativa é de 

competência privativa do Prefeito Municipal, não havendo, portanto, violação aos artigos 5º, 

24, §2º, “1” e “2”, 47, incisos II, XIV e XCII, e 174, todos da Constituição do Estado de São 

Paulo, razão pela qual pode decorrer de iniciativa parlamentar. Portanto, não se pode alegar 

intromissão em questões relativas à criação, estruturação, atribuições, funcionamento, 

planejamento, regulamentação e gerenciamento de órgãos e serviços da administração pública 

municipal, cuja competência é do Chefe do Poder Executivo.  

 

  O que se pretende com a aprovação desta propositura é apenas dar 

conhecimento à população acerca de dados já existentes no âmbito da administração 

municipal relativos às atividades, obras e serviços das secretarias, garantindo aos cidadãos o 

acesso aos cronogramas mensais contendo os prazos para a realização de tais atividades, 

contemplando o pleno cumprimento de obrigação constitucionalmente e legalmente imposta 
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ao ente público sobre questão de interesse predominantemente local, dando ênfase ao 

princípio da publicidade dos atos administrativos, de acordo com as atribuições conferidas aos 

municípios pelos artigos 30, inciso I, e 37, caput da Constituição Federal, sem imiscuir-se 

diretamente em atos concretos da administração pública municipal.  

 

  Ademais nas Leis Orçamentárias Anuais, constam dotações previstas para a 

rubrica “Publicidade e Propaganda”, recursos esses atrelados ao princípio fundamentado na 

Constituição Federal que estabeleceu no § 1º do artigo 37 que a publicidade dos atos, 

programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverão ter caráter educativo, 

informativo ou de orientação social.  

 

  Com o advento da Lei de Acesso à informação, espera-se das autoridades 

municipais que de acordo com sua competência e autonomia constitucionalmente garantidas, 

divulguem aos munícipes e à sociedade, da forma mais ampla e transparente possível, 

informações de interesse público, e assim também fomentar o exercício da cidadania. 

 

  Assim sendo, submeto a presente propositura à avaliação dos Nobres Pares, 

solicitando apoio e o voto favorável à aprovação da mesma. 

 

  Plenário Jaurés Guisard, 19 de junho de 2017. 

 

     Vereadora Loreny - PPS 


