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"lnstitui a publicação do currículo profissional
de todos os ocuPantes de cargos
comissionados do Poder Público no âmbito do
Município da Estância Turística de Ribeirão
Pires."

A cÂMARA MUNtctpAL DA ESTÂNcIA TURÍsncA DE RIBEIRÃO PIRES

APROVOU:

AÉ. 10 Fica instituído no âmbito do município da Estância

Turística de Ribeirão Pires, a publicação do currículo profissional dos nomeados em

cargos comissionados no site oficial da Prefeitura de Ribeirão Pires, assim não

havendo ônus com publicações em veículos de imprensa.

l- O currículo de que trata o caput deste artigo deve ser apresentado de

forma resumida, contendo informaçÕes básicas, nível de escolaridade,

além das principais referências profissionais e informações

complementares;

ll- A publicidade de que trata o caput deste artigo é obrigatória para

cargos do Poder Executivo, incluindo as secretarias que o integram e

autarquias.

Art. 20. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta

de dotação orçamentária própria.

Art. 30. O Poder Executivo regulamentará a matéria no que couber.

Art.40. Esta L.ei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala "Roberto Bottacin ta 06 fevereiro de 2020l,

I

Veread Amau Dias

Presidents
PROJETO DE LEI N.O O4l2020
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura está baseada em princípios da administração pública,

previstos na Constituição Federal, como por exemplo o da publicidade.

Tal princípio veio a ser regulamentado pela Lei de Acesso à lnformação, com

o objetivo de tornar mais efetiva a fiscalizaçâo dos atos da Administração Pública,

direta e indireta, por parte da população.

Esse Projeto de Lei visa colocar em prática o disposto no artigo 3', ll e lll da

Lei de Acesso à lnformação, que trata da divulgação de informações de interesse

público, independente de solicitação, utilizando meios de comunicação viabilizados

pela tecnologia da informação.

Portanto, de modo geral visa dar efetividade ao direito de acesso à
informação, tornando possível que a população conheça o currículo de cada

profissional ocupante de cargo comissionado que presta serviço público e é

remunerado através dos recursos públicos, tornando possível verificar se o ocupante

de cada cargo é capacitado para estar ocupando tal função, com base em suas

qualificaçÕes se tem condiçÕes desses profissionais prestarem o serviço a qual lhes

foi confiado com qualidade, permitindo assim que os munícipes tenham controle se o

dinheiro público está sendo investido com responsabilidade.

Ante o exposto, trago aos Nobres Pares o presente projeto e solicito o voto

favorável para seu devido processamento e aprovação.

or ry Dias
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DEPARTAMENTO J

Processo: ne 5l2O2O - Plenário - Projeto de Lei ne 4l2O2O

Proponente: Vereador Amaury Dias

Assunto: "lnstitui a publicação do currículo profissional de todos os ocupantes de cargos

comissionados do Poder Púbtico no âmbito do Município da Estância de Ribeirão Pires"

O Vereador Amaury Dias apresentou o Projeto de Lei ne 4l2O à Câmara Municipal, objetivando

instituir a publicação do currículo profissional de todos os ocupantes de cargos comissionados

do Poder Público no âmbito do Município da Estância de Ribeirão Pires. O referido projeto foi

remetido a esta Assessoria Jurídica e Administrativa, para emissão de parecer.

Eis a síntese do essencial. Passo ao parecer

PARECER JU lco

Trata-se do projeto de lei apresentado Nobre Vereador que dispõe sobre divulgação dos

currículos dos ocupantes de cargo em comissão no âmbito da Administração Pública da

Estância Turística de Ribeirão Pires, e dá outras providências.

O presente projeto de lei atende o interesse local, nos termos do art. 6e, l, da Lei Orgânica

Municipal.

Ainda, o vereador detem legitimidade para deflagrar o processo legislativo posto que

iniciativa para o processo legislativo, em regra, é comum. A iniciativa privativa, por ser ma

norma de natureza restritiva, é exceção, sendo "válida, nesse ponto, a lição da he

clássica, segundo a qual as exceções devem ser interpretadas de forma

Rua: loão Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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(CAVALCANTE FILHO, 2013, P. L2l.

O rol de iniciativas privativas do Chefe do Executivo, portanto, é estrito e não admite

interpretação ampliativa; do contrário, ocorreria subversão e/ou perturbação do esquema

organizatório funcional estabelecido na Constituição Federal, base do princípio da

conformidade funcional, que rege a interpretação dos dispositivos constitucionais. Em palavras

mais simples, o intérprete da Constituição não pode chegar a uma conclusão que altere "a

repartição de funções constitucionalmente estabelecidas pelo constituinte originário, como é

o caso da separação de poderes" (LENZA, 2OtL,p.L48)-

euanto à matéria de fundo, não há qualquer violação ao conteúdo material constitucional.

A Constituição Federal, no artigo 37, prevê: "A administração pública direta e indireta de

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência..."'

Mais especificamente sobre a matéria, o § 3e, ll, do art. 37 daCtlSS estabelece um comando

para que a lei infraconstitucional discipline as formas de participação do usuário na

administração pública direta e indireta, regulando especialmente: o acesso dos usuários a

registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art.

5e, X e XXXlll.

Namesmaesteira,oartigo5e,incisoXXXlll, daCF/88,prevêodireitofundamental aoacessoà

informação: "todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade

e do Estado".

Destarte o Projeto de Lei em epígrafe está em consonância com o regramento constitucional

sobre transparência do serviço público da saúde. Além disso, a determinação que se p

instituir também encontra ampa ro na legislação infraconstitucional.

A Lei Federal ne !2.527, de 18 de novembro de 2077, regula o direito ao acesso a

Rua: loão Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP
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previsto no artigo 5e, inciso XXXlll, da CF/88, disciplinando os procedimentos a serem

observados pela União, Estados, DF e Municípios para a garantia dessa prerrogativa pública.

lmportante, nesse caso, transcrever o art. 3e, que institui as diretrizes da publicidade das

informações de interesse coletivo ou geral:

Art, 3e Os procedimentos previstos nesto Lei destinam-se a

dssegurar o direito fundamentol de acesso à informação e

devem ser executddos em conlormidode com os princípios

básicos da administroção pública e com os seguintes

diretrizes:

t - observâncio do pubticidode como preceito gerol e do sigilo

como exceção;

tt - divulgdção de inlormoções de interesse público'

i n d e pe nd e nte me nte d e soli cito ções;

Itt - utilizoção de meios de comunicação viabilizados pela

tecnologio do inÍormdção;

lv - lomento oo desenvolvimento da cultura de transparência

nd administrdção Público;

V - desenvolvimento do controle social da administroção

pública.

Sendo assim, o projeto em epígrafe não interfere em atos de gestão administrativa, mas,

apenas disciplina a divulgação de informações importantes para a comunidade local, nos

termos do art. nos artigos 24, § 2e,47, incisos XVll e XVlll, L66 e L74 da Constituição Estadual

(aplicados aos municípios por força do artigo L44 do mesmo diploma legal).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já pacificou a jurisprudência quanto à divulga

dados de serviço e/ou gestão pública, conforme julgado abaixo:

Rua: João Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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EMENTA: SUSprruSÃO DE SEGURANçA. ACORDÃOS QUr tMPEDIAM A DIVULGAçÃO, rV SíttO

etrrRôrurco oFtctAL, DE rNFoRMnçôrs FUNcroNArs DE sERVrDoRrs púgltcos, tNcLUSlvE A

RESpEclvA REMUNERAçÃo. orrentMENTo DA MEDTDA DE suspENsÃo prlo PRESTDENTE

DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO APARENTE DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. DIREITO

À truronvRçÃo or ATos ESTATAIs, NELES EMBUTTDA A FoLHA DE eAGAMENTo DE oncÃos e

ENTt DADES pú eLrcns. pRrtrtcÍpto DA pu BLTctDADE ADM r N tsrRATrvA. ruÃo nrcoru H Ect M E NTo

or vromçÃo À pRrvnctDADE, tNTtMIDADE E sEGURANÇA DE sERVTDoR púgLtco. AGRAVoS

DESPROVIDOS.

1. Caso em que a situação específica dos servidores públicos é regida pela 1e parte do inciso

XXXlll do artigo 5e da Constituição. Sua remuneração bruta, cargos e funções por eles

titularizados, órgãos de sua formal lotação, tudo é constitutivo de informação de interesse

coletivo ou geral. Expondo-se, portanto, a divulgação oficial. Sem que a intimidade deles, vida

privada e segurança pessoal e familiar se encaixem nas exceções de que trata a parte

derradeira do mesmo dispositivo constitucional (inciso XXXlll do artigo 5e), pois o fato é que

não estão em jogo nem a segurança do Estado nem do conjunto da sociedade.

2. Não cabe, no caso, falar de intimidade ou de vida privada, pois os dados objeto da

divulgação em causa dizem respeito a agentes públicos enquanto agentes públicos mesmos;

ou, na linguagem da própria Constituição, agentes estatais agindo "nessa qualidade"

(parágrafo 6q do artigo 37lr. E quanto à segurança física ou corporal dos servidores, seja

pessoal, seja familiarmente, claro que ela resultará um tanto ou quanto fragilizada com a

divulgação nominalizada dos dados em debate, mas é um tipo de risco pessoal e familiar que

se atenua com a proibição de se revelar o endereço residencial, o CPF e a Cl de cada servidor.

No mais, é o preço que se paga pela opção por uma carreira pública no seio de um Estado

republicano.

3. A prevalência do princípio da publicidade administrativa outra coisa não é senão um dos

mais altaneiros modos de concretizar a República enquanto forma de governo. Se, por u

lado, há um necessário modo republicano de administrar o Estado brasileiro, de outra parte

a cidadania mesma que tem o direito de ver o seu Estado republicanamente administrado.

Rua: loão Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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"COmo" Se administra a COiSa públiCa a preponderar sobre o "quem" administra - falaria

Norberto Bobbio -, e o fato é que esse modo público de gerir a máquina estatal é elemento

conceitual da nossa República. O olho e a pálpebra da nossa fisionomia constitucional

republicana.

4. A negativa de prevalência do princípio da publicidade administrativa implicaria, no caso,

inadmissível situação de grave lesão à ordem pública.

5. Agravos Regimentais desprovidos."

PROCESSO ne 0005164-96.2009.0.0L.OOOO. Relator: Ministro Ayres Britto (Vice-Presidente).

ptenário,09.06.2011. DATA DE PUBLTCAçÃO DJEO3lLOl2011 -ATA NeL47l2}t1. DJE ne 189,

divu lgado em 30 I 09 / 2OlL.

No entanto, há que se permitir a regulamentação da matéria no que tange aos dados que

constarão nos aludidos currículos de modo a atender a proteção garantida quanto aos dados

pessoais, conforme preconiza o art. 31, da Lei de lnformação, a saber:

Art. 37. O tratamento das informações pessoais deve ser leito

de lorma tronsporente e com respeito à intimidade, vidd

privodo, honro e imagem dos pessoas, bem como às

I iberd od es e ga rontios i nd ivid uais,

§ 7e As informoções pessoois, a que se relere este artigo,

relotivos à intimidade, vido privodo, honro e imogem:

t - terdo seu ocesso restrito, independentemente de

classificação de sigilo e pelo prozo máximo de 700 (cem) onos

a contor do sua data de produção, a ogentes públicos

legalmente autorizados e à pessoo a que elas se referirem; e

ll - poderão ter dutorizoda sua divulgoção ou ocesso

terceiros dionte de previsão legol ou consentimento

da pessoa o que elos se referirem.

Rua: loão Domingues de Oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - SP

Fone: 4827-1519
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§ 2e Aquele que obtiver ocesso às informações de que trota

este artigo será responsobílizado por seu uso indevido.

Diante do exposto, opinamos pela constitucionalidade e legalidade da propositura, contudo,

submetemos, assim, a decisão final ao Projeto de Lei ne 4l2O2O, ao crivo do Egrégio Plenário

desta Casa.

Essas são as considerações a serem feitas a respeito, sem embargo de outros entendimentos

em sentido contrário, para com osquais manifestamos, desde já, o nosso respeito.

irão P 1,L

LETT

DE

PINTO SANH

runí

de

0

AsstNros

oAB/SP

Rua: loão Domingues de oliveira, 12 - Centro - Ribeirão Pires - sP

Fone: 4827-1519



Cârnara lvtunícíyaf {a Tstancía ítnístíca fe Kíheírao ?wes

Tstaío {e Sao ?aufo

courssÃo rERMANENTE DE REDAçÃo p JUsrIçA

Projeto de Lei n." OO4|2O2O

Autoria: Vereador Amaury Dias

coNclusôps FINAIS

Trata-se de Projeto de Lei n3 OO412020 de autoria do Vereador Amaury

Dias, que "Institui a publicação do currículo profissional de todos os

ocupantes de cargos comissionados do Poder Público no âmbito do

Município da Estância Ttrrística de Ribeirão Pires."

Sob os aspectos jurídicos, a Assessoria Jurídica desta casa, em seu bem

fundamento náo vislumbrou óbices legais, assim opinamos pela

emissão de parecer favorável ao prosseguimento do projeto apresentado,

ficando a decisáo Íinal quanto ao mérito ao Egrégio Plenário.

Câmara Municipal da Estância Türí"tiQ§nibeirão Pires, 03 de março

de 2O2O.

V, Paulo Luiz

ente

Vereador J da Paixão

Vic sidente

Vereador J

Membro

vler

!
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courssÃo rERMANENTE DE FINANçAs E oRçAMENTo

Projeto de Lei a." OO4|2O2O

Autoria: Vereador Amauty Dias

coNcLusÕps FINAIS

Trata-se de Projeto de Lei n." OO4l2020 de autoria do Vereador Amaury

Dias, que "Institui a publicaçáo do currículo proÍissional de todos os

ocupantes de cargos comissionados do Poder Público no âmbito do

Município da Estância Türística de Ribeirão Pires".

Sob os aspectos jurídicos, a Assessoria Jurídica desta casa, em seu bem

fundamento não vislumbrou óbices legais, assim opinamos pela

emissáo de parecer favorável ao prosseguimento do projeto apresentado,

ficando a decisão final quanto ao mérito ao Egrégio Plenário.

Câmara Municipal da Estância

de 2O2O.

V

de

Vereador Joáo da Silva Lessa

Vice -

Pereira Sousa

Pires, 03 de março

te

te

Membro
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VOfnçÃO do Projeto de Lei N1 ood za?p de
inciso ll, do artigo 161, do Regimento tnterú oa càiã

conformidade com o

No de

Ordem

NOME DOS SENHORES VEREADORES Sim, ou

Favorável
Nã0, ou

Contrário
Abstençâo

01 Amaury Dias Pereira I

02 Anselmo Martins Pereira

03 Archeson Pedroza Teixeira

04 Arnaldo Pereira de Sousa I

05 Danilo Afonso de Carvalho
I

06 Edmar Donizete Oldani

a7 Edson Savietto

08 Flávio Gomes da Silva

09 Humberto D'Orto Neto

10 Luiz Gustavo Pinheiro Volpi
11 Anderson Benevides dos Santos

12 Josê Nelson da Paixão

13 José Nelson de Barros

14 Paulo Cesar Ferreira

15 Rogerio Paulo Luiz

16 Rubens Fernandes da Silva

17 Silvino Dias de Castro Filho I

TOTAL DA )Ão

0bservaçoes

Câmara Municipal de Ribeirão Pires,21

rio
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VOfnçÃO do Projeto de Lei No_, de conformidade com o
inciso ll, do artigo 161, do Regimento lnterno da Casa.

No de
Ordem

NOME DOS SENHORES VEREADORES Sim, ou

Favorável

Nã0, ou

Contrário
Abstenção

01 Amaury Dias Pereira I

02 Anselmo Martins Pereira

03 Archeson Pedroza Teixeira
04 Arnaldo Pereira de Sousa

05 Danilo Afonso de Carvalho
06 Edmar Donizete Oldani

07 Edson Savietto

08 Flávio Gomes da Silva

09 Humberto D'0rto Neto

10 Anderson Benevides dos Santos

11 Luiz Gustavo Pinheiro Volpi
12 José Nelson da Paixão

13 José Nelson de Barros

14 Paulo Cesar Ferreira

15 Rogerio Paulo Luiz

16 Rubens Fernandes da Silva

17 Silvino Dias de Castro Filho \

TOTAL DA VOT )Ão

Observaçoes

Câmara Municipal de Ribeirão Pires,

Presidente
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Ribeirão Pires, 29 de maio de 2020

OfÍcio n'076.05.2020

Senhor Prefeito:

Tem o presente a finalidade de encaminhar a

Vossa Excelência, cópia dos Autógrafos nos. 6624, 6625, 6626, 6627 ,6628,

6629 e 6630, cujos projetos de Iei foram aprovados na sessão ordinária

reallzada no dia 28 de maio do ano em curso.

Aproveito o ensejo para renovar os protestos

de estima e apreço.

Atenciosamente,

Vereador Teixeira

Presidente

Ao
Excelentíssimo Senhor
ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA
DD. Prefeito Municipalda Estâncla Turística de
Ribeirão Pires - SP

§
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nurócnnFo No 6626, DE 28 DE MAto DÉz.o2o
(Projeto de Lei no 004/20 - C.M.)

A Câmara Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires, Estado de
São Paulo, em Sessâo Ordinária realizada no dia 28 de maio de 2.020, e em
cumprimento ao disposto no artigo 40, da Lei Orgânica do MunicÍpio, aprovou o
seguinte Projeto de Lei:

lnstitui a publicaçâo do currfculo profissional de
todos os ocupantes de cargos comissionados do
Poder Público no âmbito do Município da Estância
Turística de Ribeirão Pires.- (Autoria: Vereador
Amaury Dias Pereira)

Art. 10 Fica instituído no âmbito do município da Estância

TurÍstica de Ribeirão Pires, a publicaçâo do currículo profissional dos nomeados em

cargos comissionados no site oficial da Prefeitura de Ribeirão Pires, assim não

havendo ônus com publicações em veículos de imprensa.

l- O currÍculo de que trata o caput deste artigo deve ser apresentado de

forma resumida, contendo informaçÕes básicas, nível de escolaridade,

além das principais referências profissionais e informaçÕes

complementares;

ll- A publicidade de que trata o caput deste artigo é obrigatória para cargos

do Poder Executivo, incluindo as secretarias que o integram e

autarquias.

Art. 20. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrâo por conta de

dotação orçamentária própria.

Art. 30. O Poder Executivo regulamentará a matéria no quê couber.

Art. 40. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipa! da Estância Turística de Ribeirão Pires, em
28 de maio de2020 - 660. Ano da do Município.

roza Teixeira
Presidente

Publicado por afixaçâo na Portaria da Câmara Municipal.

Processo no 00512020 = CM

Vereador


