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Determina a divulgação, no s//e da Prefeitura

Municipal de Porto Alegre, de informações
relativas às obras públicas municipais de
construção, reforma, fabricação,
recuperação ou ampliação e aos serviços de
engenharia realizados por execução direta ou
indireta que estejam paralisados.

Vêm a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Mendes Ribeiro, e o Substitutivo n' 0], de autoria dos vereadores
Mandes Ribeiro e Felipe Camozzato.

O Pr(feto de Lei n' 034/2019, de autoria do vereador Mandes Ribeiro.
dispõe sobre a divulgação, no site da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, de
informações relativas às obras públicas municipais de construção, reforma,
fabricação, recuperação ou ampliação e aos serviços de engenharia realizados por
execução direta ou indireta que estejam paralisados.

Posteriormente, vem o Substitutivo n' 01, de autoria dos Vereadores
Mendes Ribeiro e Felipe Camozzato, alterando alguns pontos da proposta original
e instituindo a Política de Transparência nas Obras Públicas de Porto Alegre. '

A Procuradoria da Casa (fls. 06-07 e 13), em parecer prévio, conclui
que o tema é nitidamente de interesse local, atraindo a incidência do art. 30. inc. l.

da Constituição Federal, para ambas as propostas, o prometo original e o
substitutivo.

E o relatório

A proposta tem por objetivo disponibilizar aos cidadãos, no site da
Prefeitura Municipal, informações objetivas e concisos sobre as obras públicas
promovidas pela Administrativa Direta e Indireta, bem como a respeito daquelas
realizadas em parcerias público-privadas ou mediante concessão.
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No caso de se tratar de obras interrompidas há mais de 30 dias, devem
ser disponibilizadas informações específicas a respeito da interrupção, como
motivos, tempo, percentual executado do cronograma e data prevista para o
reinício das obras.

A proposta também prevê que, ultrapassado o período de 30 dias de
interrupção, o responsável pela obra deverá informar à Administração, no prazo de
5 dias úteis, o motivo da interrupção da obra.

O projeto pretende trazer à baila os princípios da publicidade e da
transparência, ambos expressamente previstos nas Constituições da República (art.
5', XXX]]]; art. 37, capz{/ e g 3', 11)0, Estadual (art. 1 9, capz//J e Lei Orgânica do
Município de Porto Alegre (art. 1 7, capa//).

A Lei Federal n' 12.527, de 1 8 de novembro de 20] 1 , regulamentou o
direito constitucional à informação. Conhecida como LAI Leí de Acesso à
Informação, a Lei criou mecailislnos que possibilitam, a qualquer pessoa. física ou
jurídica, seJn necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações
públicas dos órgãos e entidades.

Com a edição da LAT, as informações prestadas pelo poder público
passaram a ser um direito de todos, devendo a publicidade ser a regra e o sigilo a
exceção, tudo no intuito de esclarecer que as informações públicas pertencem ao
cidadão, cabendo à administração presta-las de maneio'a eficaz, telnpestiva e
colnpreensíve}, de fonna a atender às demandas da sociedade. garantindo uma
gestão eficiente.

É nessa linha a proposta dos nobres colegas, vindo ao encontro das
necessidades dos cidadãos de terem as informações acerca das obras públicas no
Município de Porto Alegre. tudo disponível no sít,io eletrânico da Prefeitura
Mt.micípal, ao alcance da sociedade porto-alegrense.
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Diante de todo o exposto, a matéria, além de meritória, está eln
consonância com os dispositivos constitucionais, legais, orgânicos e regimentais,
razão pela qual nosso parecer é pela inexistência de óbice de natureza jurídica
para a tramitação do Prometo e ao Substitutivo n' 01 . '

Sala de Reuniões, 23 de setembro de 2019

mes,
tor.

Aprovado pela Comissão em

/LS


