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PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
Parecer: 014/2016    Autor: Poder Executivo 
Matéria: PLE 014/2016   Conclusão: Favorável. 
Relator: Ver. Leila Cristina Pilger Hermes 
Data: 16 de maio de 2016 
Ementa: Regula o acesso à informação no âmbito do Município de Tiradentes do Sul e 
dá outras providências. 
 
RELATÓRIO: 
I. O Projeto de Lei em análise é de autoria do Poder Executivo Municipal e tem como 
objetivo regulamentar o acesso a informação e se justifica pela exigência prevista na Lei 
com a finalidade de garantir o acesso à informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, 
no inciso II do § 3º do art. 37, no § 2º do art. 216 da Constituição da República, e na Lei 
Federal n.º 12.527, de 18 de novembro de 2011.  
II. A orientação jurídica nº 2.573/2016, entendeu pela viabilidade técnica do Projeto de 
Lei. 
 
VOTO DO RELATOR: 
III. A matéria encontra-se inserida nas competências legislativas conferidas aos 
Municípios, conforme dispõem a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município, 
devendo a matéria ser regulamentada pela via de lei, em sentido formal. 

Considerando que a proposição versa sobre organização e funcionamento da 
Administração Pública municipal e serviço de informação ao cidadão, tem-se que a 
iniciativa é privativa do Prefeito, também nos termos da Lei Orgânica local. 

Sob o ponto de vista material, observa-se que o art. 1º do texto projetado faz 
referência à Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso à 
informação, previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º 
do art. 216 da Carta Magna. 

O art. 9º e a Seção II do Capítulo III da Lei Federal nº 12.527, de 2011, se referem, 
respectivamente, aos meios para assegurar o acesso às informações públicas, além do 
estímulo à participação política da população nos assuntos de interesse do Município, 
bem como ao procedimento quanto aos recursos em caso de indeferimento do acesso 
a informações ou às razões da sua negativa. 

Citada Lei Federal entrou em vigor em 16 de maio de 2012. Assim, a partir desta 
data, os entes federados devem adotar as providências para implementar as medidas 
de acesso à informação em seus respectivos âmbitos. 

É importante destacar que a Lei Federal nº 12.527, de 2011, determina, em seu 
art. 8º, que o Municípios deverão promover, independentemente de requerimentos, a 
divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de 
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, sendo estes, no mínimo, 
os atos descritos no § 1º, do art. 8º, da Lei 12.527/2011. 
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Quanto a procedimentos que o Município deva adotar em relação à legislação 

própria a ser instituída, entre os objetivos do projeto de lei analisado, está o 
atendimento aos cidadãos, com a criação de um serviço de informações ao cidadão (SIC), 
de prática permanente pelo Poder Público, como verificado no caso concreto, através 
da previsão contida no art. 3º do texto projetado. 

A proposição examinada contempla prazo para prestação das informações 
solicitadas (art. 10); gratuidade do serviço, ressalvada a cobrança referente ao custo do 
serviço e dos materiais utilizados para o fornecimento da informação (art. 11); a 
possibilidade de interposição de recurso contra decisão que negar acesso a informação 
(art. 14); a criação da comissão de reavaliação das informações (art. 16); bem como a 
observância das questões sobre classificação de informações secretas, sigilosas e 
reservadas, e, ainda, o acesso a informações pessoais (art. 3º). 
  Nesse contexto, observa-se que a proposição analisada contempla as normas 
gerais de regência da matéria, estabelecidas na Lei 12.527, de 2011, estando apta a 
tramitar. 

 
ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 
IV. Está Relatoria, considerando a argumentação apresentada neste voto, encaminha 
sua conclusão favorável à tramitação do projeto de lei nº 014/2016, de autoria do Poder 
Executivo. 
V. Assim, os vereadores da Comissão de Justiça e Redação, Presidente: Leomar José 
Renz, Vice: Alceu Paulo Muller, Membro: Leila Cristina Pilger Hermes, examinando o 
projeto de Lei nº 014/2016 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 

  
 

É o voto! 
 
Sala das Comissões, em 06 de junho de 2016. 

 
 
 
Relator designado:   ________________________ 
 
Membros: _______________________         ________________________   
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PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
 
 
Parecer: 014/2016    Autor: Poder Executivo 
Matéria: PLE 014/2016   Conclusão: Favorável. 
Relator: Ver. Alceu Diel 
Data: 16 de maio de 2016 
Ementa: Regula o acesso à informação no âmbito do Município de Tiradentes do Sul e 
dá outras providências. 
 
RELATÓRIO: 

I. O projeto de lei nº 014/2016, de autoria do Poder Executivo, foi analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça que, pelo parecer nº014/2016, concluiu ser favorável 
à tramitação da matéria, considerando que a mesma atende aos preceitos 
constitucionais de competência e de conteúdo. 

II. Ao tratar das obrigações a serem atendidas pelo poder público municipal, o 
projeto de lei gera despesas ao erário, razão pela qual é colocado à apreciação desta 
Comissão, para exame da sua compatibilidade. 
 
VOTO DO RELATOR: 

III. Portanto, confirma-se que o projeto de lei atende o que dispõe na Constituição 
Federal e na lei municipal. 

 
ENCAMINHAMENTO DO PARECER: 

IV. Na condição de Relator, nesta Comissão, considerando os estudos realizados nas 
áreas orçamentária e financeira, encaminho meu voto favoravelmente à tramitação do 
projeto de lei nº 014/2016, de autoria do poder Executivo. 
V. Assim, os vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento, Presidente: 
Elissandro Moacir Bonfanti, Vice: Marisa Ines Neumann, Membro: Alceu Diel, examinando 
o projeto de Lei nº 014/2016 opinam pelo parecer favorável nos termos do Relator. 
 

 
 

É o voto! 
 
Sala das Comissões, em 06 de junho de 2016. 

 
Relator designado:   ________________________ 
 
 
Membros: _______________________         ________________________   


