
PROJETO DE LEI 

Dispõe sobre a concessão aos 

Vereadores de acesso aos sistemas 

informatizados de governança e gestão 

pública que mantidos pelo Poder 

Executivo Municipal e dá outras 

providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais e considerando, de modo especial, o disposto dos artigos 75, 77, 78 e 

81 da Lei Federal nº 4.320, de 1964; 31, 70, 71 e 74 da Constituição Federal; 10, 19, 

101, 102 e 104 da Lei Orgânica Municipal; 1º, 48 e 48-A da Lei Complementar Federal nº 

101, de 2000; e 1º e 2º do Decreto Executivo Federal nº 7.185, de 2010,  

D E C R E T A : 

Art. 1º Os Vereadores membros da Câmara Municipal de Vila Velha, no exercício de           

seus mandatos, terão acesso a todos os sistemas informatizados de governança e                

de gestão pública que adotados e mantidos pelo Poder Executivo Municipal, às soluções          

e utilidades que os integrem e às informações que por meio dos mesmos sejam 

coletadas, processadas, geradas, disponibilizadas e/ou armazenadas. 

Parágrafo único. Os acessos que estabelecidos nos termos desta Lei deverão ser 

concedidos exclusivamente para fins de: 

I – execução da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

do Município e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receita; e, 

II – ciência, avaliação, confirmação, crítica e/ou uso com fins públicos das informações 

disponibilizadas, citadas as fontes, as referências, e as eventuais adaptações procedidas 

para fins de comparação. 



Art. 2º O acesso aos sistemas referidos nesta Lei somente poderá ser procedido a partir 

da assinatura de Termo de Compromisso do interessado, que se responsabilizará pelo   

uso da permissão concedida no cumprimento do dever constitucional do controle externo,  

em conformidade com esta Lei e demais legislações, incidentes e pertinentes, e suas 

regulamentações.  

Parágrafo único. A concessão do acesso de que trata o caput deste artigo deverá ser 

precedido de solicitação da parte interessada ao titular do órgão gestor de cada sistema. 

Art. 3º O acesso às informações contidas nos sistemas abrangidos será viabilizado aos 

destinatários desta Lei, desde que devidamente cadastrados e habilitados para tanto, 

através dos mesmos meios e controles estabelecidos para os usuários imediatos nas 

legislações instituidoras e regulamentações respectivas.  

Art. 4º As senhas concedidas sob esta Lei serão pessoais e intransferíveis e darão acesso 

a todas as soluções e utilidades integrantes dos sistemas com vistas à disponibilidade               

das informações neles contidos, nos níveis analítico e sintético, para fins de consulta, 

obtenção e/ou reprodução. 

§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo o acesso àquelas informações que estejam 

protegidas por sigilo legal, observadas, de modo especial, as disposições incidentes          

da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011; sejam consideradas privilegiadas; 

ou, cujo uso e/ou divulgação, restrita ou ampla, resulte em conflito de interesses. 

§ 2º Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - informação privilegiada: aquela que diga respeito a assunto sigiloso ou aquela que 

relevante para processo de decisão no âmbito do Poder Executivo com repercussão 

econômica ou financeira e que não seja de amplo conhecimento público; e, 

II - conflito de interesses: a situação que caracterizada pela divergência entre interesses 

públicos e privados que possa vir a comprometer os interesses coletivos ou influenciar,                 

de maneira imprópria, o desempenho da função pública. 



Art. 5º Caso ocorra ao Vereador a sonegação do acesso a sistema informatizado,                      

às soluções e utilidades que o integrem e/ou às informações que por meio do mesmo               

sejam coletadas, processadas, geradas, disponibilizadas e/ou armazenadas, ou das vistas 

a processos e documentos correspondentes, considerados indispensáveis ao cumprimento 

das atribuições parlamentares, o Presidente da Câmara Municipal deverá fazer notificação 

das ocorrências ao Chefe do Poder Executivo Municipal e solicitar-lhe os ofícios para que 

sejam adotadas as providências cabíveis à solução dos impedimentos. 

§ 1º Em não sendo adotadas as providências solicitadas no prazo legal ou que 

regulamentar, o Presidente da Câmara Municipal representará ao Tribunal de Contas                  

do Estado contra as irregularidades, a fim de garantir o exercício do controle externo. 

§ 2º O descumprimento da presente Lei sob as hipóteses previstas neste artigo    

ensejará o cometimento de infração político-administrativa por parte do Chefe do Poder 

Executivo nos termos dos art. 73, caput  e incisos II, III e VII, da Lei Orgânica Municipal.     

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 

após sua publicação, naquilo que couber para a adequada execução de seu objeto.  

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Vila Velha, ES, 04 de setembro de 2017. 

  

 

 

OSVALDO MATURANO  

Vereador 

 

 

 

 

 



J U S T I F I C A T I V A 

 

 

 

Senhor Vereador Presidente, 

Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras: 

 

 

 

A presente iniciativa tem por finalidade atualizar e facilitar o exercício de uma das mais 

importantes funções atribuídas ao detentor do mandato de Vereador: FISCALIZAR,               

no caso, conforme o que disposto dos artigos 31, 70, 71 e 74 da Constituição Federal, 

repercutidos nos artigos 10, 19, 101, 102 e 104 da Lei Orgânica Municipal de Vila Velha. 

 

Referidas disposições estabelecem a clara competência ao Poder Legislativo Municipal, 

pois, de seus membros Vereadores para exercer a fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial do Município [de toda organização estatal] 

através do controle externo [auxiliado pelo Tribunal de Contas] e por meio dos sistemas 

de controle de cada Poder Municipal [seu próprio e do Executivo]. 

 

Por outro lado, em Vila Velha, a informatização dos sistemas de governança e de gestão 

avançou muito nos últimos anos, com a aquisição de soluções pela Municipalidade,                 

de modo especial, junto à empresa Governança Brasil S/A Tecnologia e Gestão                            

em Serviços – GovBr, processo que formalizado pela instituição do SIGEVV – Sistema 

Integrado de Gestão e Finanças Públicas de Vila Velha, sob o Decreto Executivo nº 197, 

de 21 de novembro de 2016.  

 

Necessário, pois, que os Vereadores disponham dos meios necessários para exercer                           

a sua função fiscalizadora, notadamente com o acesso aos sistemas informatizados de 

governança e gestão pública que adotados e mantidos pelo Poder Executivo Municipal, 



incluídas as soluções e utilidades que deles façam parte, e as informações que por meio 

dos mesmos recebam tratamento.  

 

No sentido acima, vale ressaltar, primeiro, [a] que no âmbito federal o Poder Executivo 

disponibiliza aos senhores Deputados Federais e Senadores senhas de acesso ao SIAFI 

– Sistema Integrado de Administração Financeira, para fins do devido acompanhamento 

da gestão e execução orçamentária e financeira do Governo Federal; e, [b] em alguns 

Estados, o Poder Executivo já se faz obrigado a fornecer aos Deputados as senhas de 

acesso aos seus sistemas de administração orçamentária e financeira, sendo Alagoas 

um exemplo, através da Lei Estadual nº 6.925, de 2008. 

 

Por segundo, que, salvo melhor juízo, a presente iniciativa está em consonância com             

as alterações na Lei de Responsabilidade Fiscal, promovidas pela Lei Complementar 

Federal nº 131, de 27 de maio de 2009, a Lei de Transparência Fiscal, que trouxe                    

àquela primeira os acréscimos do § único ao art. 48 e do art. 48-A, regulamentado esse 

último pelo Decreto Executivo nº 7.185, de 27 de maio de 2010; e, do mesmo modo, 

com a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. 

 

Importa-nos, pois, reproduzir aqui o § único [transformado em § 1º] do art. 48 e o 48-A                

da LRF, bem estabelecem que [grifos nossos]: 

 

“Art. 48. [...] 

 

Parágrafo único.  A transparência será assegurada também mediante: 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 131, de 2009).  

 

 [§ 1o A transparência será assegurada também mediante:  

 (Redação dada pela Lei Complementar nº 156, de 2016)] 

 

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.185-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.185-2010?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp131.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp156.htm#art27


os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 

orçamentárias e orçamentos;                  

 

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade,                      

em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução 

orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; 

                 

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, 

em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução 

orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; e      

          

III – adoção de sistema integrado de administração financeira e 

controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo 

Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A.                 

 

[...]” 

 

Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do 

art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física 

ou jurídica o acesso a informações referentes a:                  

 

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras                             

no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, 

com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do 

correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado,                   

à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for                     

o caso, ao procedimento licitatório realizado;                  

 

II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita 

das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.”   



Ora, sob contexto e as disposições legais acima referidas, em favor, respectivamente, 

de toda a sociedade e de cada cidadão, não se faz mais cabível que os representantes 

do povo vilavelhense não tenham, no presente momento, acesso direto às informações                  

do maior e legítimo interesse de seus representados, e continuem tendo que requerer 

formalmente ao Chefe do Poder Executivo e esperar, geralmente com extrapolação                  

do prazo legal, o fornecimento de mesmas informações. 

 

Por fim, reiteramos que o acesso irrestrito dos Vereadores aos sistemas informatizados 

de governança e de gestão do Poder Executivo é fundamental para que os membros             

do Poder Legislativo desempenhem sua importante função fiscalizadora, uma relevante 

contribuição para o desenvolvimento social e econômico da população deste Município. 

 

Contamos assim com a melhor acolhida e o apoio imprescindível de Vossas Excelências 

para a aprovação desta iniciativa. 

 

Vila Velha, ES, 04 de setembro de 2017. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 

 


