
 

 
 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

 

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 3793/2018 

Dispõe sobre a concessão, aos 

Vereadores da Câmara Municipal de 

Vila Velha, de acesso aos sistemas 

informatizados de governança e gestão 

pública mantidos pelo Poder 

Executivo Municipal e dá outras 

providências. 

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

suas atribuições previstas no art. 10, § 1º, da Lei Orgânica do Município, 

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, 

 



 
                                                                                  Continuação Autógrafo de Lei nº 3793/2018 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

Autoria: Vereador Osvaldo Maturano 

 

 

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, 22 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

IVAN CARLINI 

Presidente 
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