
( X ) Projeto de Lei Protocolo nº: 30103
Em: 10/08/2020 - 14:07:29

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Institui o Sistema de Transparência e Controle de Obras Públicas –
SISTCOP no Município de Carazinho

Art. 1º Fica instituído o Sistema de Transparência e Controle de Obras Públicas – SISTCOP no
Município de Carazinho, com o objetivo de disponibilização de informações em tempo real
referentes às obras públicas em andamento e concluídas no Município de Carazinho.

Art. 2º O SISTCOP será disponibilizado no sítio eletrônico oficial do Município de Carazinho, com
acesso facilitado e destacado na respectiva página inicial e no portal de transparência, também
podendo ser disponibilizado em formato de aplicativo para telefones celulares. 

Parágrafo único. O SISTCOP não deverá ter qualquer restrição de acesso, necessidade de
cadastro ou identificação prévia.

Art. 3º O SISTCOP terá as seguintes informações mínimas e possibilidades de filtros para
localização das informações sobre as obras:
I – cópia integral do contrato de obra e seus aditivos;
II – identificação das empresas contratadas, com o respectivo Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica – CNPJ;
III – edital de licitação, quando houver;
IV – prazo de início e fim da obra;
V – cada serviço, trecho, subtrecho, lote ou outra forma de detalhamento, georreferenciamentos e
coordenadas geográficas, de forma a possibilitar visão individual e agregada de todas as etapas da
obra;
VI – identificação do fiscal do contrato;
VII – Secretaria/Órgão responsável;
VIII – valor total da obra;
IX – cronograma de execução físico-financeira inicial, suas atualizações e as etapas a realizar;
X – medições realizadas e fotos do empreendimento; e
XI – programa de trabalho e respectiva execução orçamentária e financeira em cada exercício

§ 1º Para atendimento ao disposto no inciso V deste artigo, o SISTCOP contará com o mapa de
obras do Município de Carazinho, com a localização das obras em andamento no mapa geográfico
do Município.



§ 2º Os dados de que trata este artigo deverão ser atualizados sempre que houver novas
informações sobre as obras em andamento.

Art. 3º Além das informações previstas no art. 2º, o SISTCOP conterá também o registro de todas
as decisões finais do Tribunal de Contas que tenham considerado irregulares as despesas
realizadas.

Art. 4º Em caso de descumprimento desta Lei incorrerá o gestor público responsável pela
disponibilização dos dados no crime previsto no inciso IV do art. 11, da Lei Federal nº 8.429, de 2
de junho de 1992.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Um dos princípios que regem a Administração Pública é o da Publicidade, consistente no preceito
fundamental que consagra o dever de TRANSPARÊNCIA da gestão pública.
O presente Projeto de Lei objetiva, justamente, tornar as ações da Administração Pública mais
transparentes. Neste caso, pretende-se possibilitar a todo cidadão carazinhense um maior controle
social sobre as obras públicas realizadas em nosso município.
Essa medida vem ao encontro do preceituado pelo artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal,
que proclama que “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".
Afinal, informações públicas, como são, devem estar disponíveis à comunidade por meios de
acesso simplificado, a fim de que a própria comunidade possa acompanhar os trabalhos da
Administração e auxiliar na fiscalização da sua correta condução.
Frise-se: uma política transparente é um passo fundamental no COMBATE À CORRUPÇÃO e AO
MAU USO DO DINHEIRO PÚBLICO.
Ante todo o exposto, entendemos que este Projeto de Lei traz grande transparência e credibilidade
à Administração Municipal, razão pela qual clamamos por sua aprovação.

Sala Antônio Libório Bervian, em 10 de agosto de 2020.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB
Fábio Zanetti - PSDB

Lucas Gabriel Lopes - PSDB
Alaor Tomaz - PDT
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