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PROJETO DE LEI N° 003/2022, DE 03 DE MARÇO DE 2022.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de gravação e divulgação
das sessões públicas de abertura e julgamento dos
processos licitatórios no âmbito municipal e dá outras
providências.
O VEREADOR EMERSON APARECIDO MORAES APRESENTA À CÂMARA
MUNICIPAL DE TAPIRATIBA, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA ANÁLISE E
VOTAÇÃO, O SEGUINTE PROJETO DE LEI:

Art. 1°. Fica estabelecido, no âmbito municipal, a obrigatoriedade de gravação em áudio e vídeo,
das sessões públicas de abertura e julgamento de licitações.
Parágrafo único. A gravação áudio visual deverá ser disponibilizada em sua íntegra, contendo o
número e a natureza do respectivo processo, na página eletrônica oficial do Ente Público, em até
dois dias úteis da sessão.
Art. r. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Sala das Sessões" -

", 03 de março de 2022.
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JUSTIFICATIVA
Excelentíssimos Senhores(as) Vereadores(as).
Tenho a honra de submeter o presente projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de gravação e
divulgação das sessões públicas de abertura e julgamento dos processos licitatórios no âmbito
municipal, pela seguinte justificativa:

o projeto de lei foi apresentado no intuito de fortalecer a transparência das informações
relacionadas ao processo licitatório no âmbito municipal em consonância às disposições da nova
lei de licitações na qual já prevê a obrigatoriedade da gravação das sessões públicas de licitação.
o principal objetivo é dar transparência e publicidade aos atos administrativos na internet, para
melhor acompanhamento e participação do cidadão tapiratibense, principalmente nesse assunto
que desperta tanto interesse não somente da população como dos órgãos fiscalizatórios.
Quanto a legalidade e constitucionalidade da proposta, destaca-se o princípio constitucional da
publicidade (caput do art. 37 da Constituição Federal), assim como a Lei Federal 12.527/2011(Lei
de Acesso a Informação) corroborado por entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, como
exemplo: TJ-SP - ADI: 20647741020208260000 SP 2064774-10.2020.8.26.0000, Relator:
Ademir Benedito, Data de Julgamento: 27/01/2021, Órgão Especial, Data de Publicação:
29/01/2021).
Por todo o exposto, espera o autor a tramitação regimental e apoio dos nobres colegas na aprovação
do Projeto de Lei, que atende aos pressupostos de constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa.
Face ao exposto, solicito o apoio dos Nobres Pares para que o projeto de lei em epígrafe seja
analisado e aprovado por esta casa.

Sala das Sessões "Dr. João Br

