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Estado de São L Legislativo -

DESPACHOSUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI

Nº. 111/2018 EMENTA:

"DISPÕE SOBRE A TRANSPARÊNCIA DOS TERMOS DE
AJUSTES DE CONDUTAS (TAC'S), TENDO COMO
SIGNATÁRIOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL, DIRETA E INDIRETA, E TAMBÉM, OS
CONSELHOS|MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS."

SENHOR PRESIDENTE

APRESENTAMOS À CONSIDERAÇÃO DA CASA O SEGUINTE:

Art. 1º- Fica a administração pública municipal, direta e
indireta, obrigada a publicar cópia, na íntegra, dos Compromissos de Ajuste
de Conduta ou Termo de Ajuste de Conduta (TAC), dos quais forem
signatários

Parágrafo único — Os conselhos municipais também
terão que realizar a publicação do Termo de Ajuste de Conduta (TAC), que
assinalarem como parte

Art. 2º - A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
deverá publicar e atualizar constantemente, em seu site oficial, as
informações tratadas no artigo 1º.

81º - Para a divulgação prevista no caput deste artigo,
será publicada cópia fiel do documento firmado (TAC) com o Ministério
Público ou outras entidades legitimadas pela legislação federal,
preservando-se a transparência e a acessibilidade das informações.
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82º - O acesso às referidas informações deverá ser
simples, de modo a facilitar a pesquisa, a análise dos conteúdos e a |

gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos. |

|

|

|
Art. 3º O Executivo Municipal regulamentará a lei no

que couber.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua |

publicação.

Ribeirão Preto, 12 de setembro de 2019.
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JUSTITICATIVA

As pactuações que envolvem a administração pública municipal
devem ser respaldadas pelos princípios constitucionais, dentre eles, a

publicidade.

Essas avenças deveriam ser disponibilizadas, para o acesso por
qualquer cidadão e fiscalizadas pelos agentes legitimados a contestar

acordos que tratam de direitos indisponíveis ou afetam a vida da

comunidade de Ribeirão Preto — SP.

Atualmente, muitas pessoas encontram dificuldades para a acessar

os termos firmados. Nem mesmo o Legislativo Municipal tem informações

se tais acordos estão sendo cumpridos na íntegra e se realmente atendem os

anseios da comunidade, bem como se as condutas estabelecidas são

proporcionais aos danos.

Trata-se a presente medida, portanto, de ferramenta assecuratória

ao princípio da publicidade, pois, somente assim, haverá transparência

quanto a esse valoroso procedimento extrajudicial, tão utilizado nos dias

atuais.

Isto posto, requeiro aos pares desta Câmara de Vereadores, a
aprovação do presente projeto

Sala dasaum
VEREA DOR.


