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PROJETO DE LEI Nº 28/2021 

24 DE JUNHO DE 2021 

 

   Dispõe sobre a publicidade e transparência do uso de verbas federais, 

estaduais e recursos públicos enviados ao Poder Executivo de Guará e dá outras providências. 

 

   A Câmara Municipal de Guará, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais; 

 

   APROVA: 

 

   Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a publicar no 

sítio eletrônico oficial da Prefeitura de Guará, através de link de fácil acesso à população e de 

forma mais simplificada do que consta no Portal da Transparência, quanto ao recebimento e 

uso de transferências voluntárias, em favor do município de Guará, feitas pela União e ou pelo 

Estado de São Paulo. 

 

   § 1º. O relatório deverá conter, em formato de tabela, informações 

referentes a verba enviada, quem enviou, para que é destinada, quanto dela já foi usado, no 

que foi utilizada (com link para acesso a cópia dos empenhos e/ou notas fiscais) e que dia a 

informação foi disponibilizada na tabela. 

 

   § 2º. Esse relatório deverá ser atualizado quinzenalmente, devendo as 

novas informações (ou seja as últimas informações disponibilizadas) constarem em cor de 

texto diferente das informações anteriores. 

 

   Art. 2º. O descumprimento desta Lei será comunicado ao 

Ministério Público para adoção das medidas necessárias, nos termos do art. 33 da lei federal 

12.527 de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informação). 

 

   Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor em 30 (trinta) dias após sua 

publicação. 

 

Câmara Municipal de Guará/SP, 24 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

Eduardo de Assis Matos 

Vereador 

 

 

 

Rafael Alvaro Carrion Degrande Moreira 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

   Vivemos em um momento ímpar na história da democracia no que diz 

respeito a transparência dos dados públicos, transparência essa que teve como um dos grandes 

marcos, senão o maior, a promulgação da Lei de Acesso a Informação (Lei Federal 12.527 de 

18 de novembro de 2011). 

 

   Como representantes da população, é nosso dever fiscalizar e tornar 

mais fácil a fiscalização do Poder Executivo. Sobre isso, essa Casa de Leis tem se destacado 

no que diz respeito as atualizações constantes de nosso site, portanto, temos o direito legal e 

moral de cobrar do Executivo uma atitude parelha. 

 

   Essa clareza na disponibilização com relação as verbas recebidas ainda 

não existem, pois apesar do município receber verbas por parte tanto do Poder Federal quanto 

do Poder Estadual não é claro à população quando essas verbas são enviadas nem como, 

exatamente, foram utilizadas. 

 

   Dessa forma, esse projeto se justifica por facilitar o acompanhamento 

do uso do dinheiro público em Guará. 


