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PROJETO DE LEI N° /2017

0158 / 2 0 1 7
"DISPÕE SOBRE O DIREITO DE LIVRE

ACESSO DOS VEREADORES A QUALQUER
REPARTIÇÃO PÚBLICA DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA ".

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVA:

Art . 1° Aos vereadores integrantes do Poder Legislativo Municipal, no exercício
da função fiscalizadora prevista no art. 32, inciso XVII e Art. 38 da Lei Orgânica do
município de Fortaleza, garantindo os princípios fundamentais da Constituição Federal, é
assegurado o livre acesso e trânsito, por ser inviolável no exercício do seu mandato na
circunscrição do município de Fortaleza, por suas opiniões palavras e votos, durante o
horário de expediente, à todas as repartições públicas do Município, podendo diligenciar
pessoalmente junto aos mesmos.

PARÁGRAFO ÚNICO. Para efeitos da presente Lei considera-se repartições públicas
qualquer unidade pública ou pertencentes à administração pública direta, indireta e
fundacional compreendidas na esfera municipal.

Art. 2° O acesso e trânsito dos representantes do Poder Legislativo Municipal nos
órgãos acima mencionados inclui o direito de fiscalizar e coletar informações e dados, sem
prejuízos de outras solicitações pertinentes ao exercício do mandato popular,

§ 1° Todo parlamentar, no exercício da função fiscalizadora, tem livre acesso em qualquer
órgão e/ou repartições da Administração Pública Municipal, bem como, de todo e qualquer
documento, expediente c arquivo que requerer, podendo examiná-los, vistoriá-los e
copiá-los no próprio local, bem como fazer vídeos e/ou gravações.
§ 2° Tratando-se de documentos, processos ou expedientes que venham a requerer sigilo
profissional ou que a lei assim determine, o parlamentar assinará termo de responsabilidade
pelo qual somente poderá fazer uso das informações ou cópias dos referidos documentos
com vistas a promoção de ações judiciais, sem prejuízo às sanções cabíveis no caso de
dissimulação da finalidade requerida.
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§ 3° O vereador deverá, obrigatoriamente, ser atendido pelos respectivos responsáveis e no
caso destes não estarem presentes no momento da diligência o Parlamentar deverá ser
atendido por quem, respondendo pelo órgão puder tornar viáveis os objetivos do mesmo.
§ 4° A diligência pretendida pelo vereador não poderá ser dificultada ou impedida em
nenhuma hipótese, nem mesmo sob a alegação de ausência do responsável ou de outro
servidor do órgão ou repartição.

Ait. 3° O servidor público municipal em função gratificada (FG) e cargo de
confiança, que não atender o artigo 1° desta Lei, perderá mediante instauração de processo
administrativo, a gratificação ou o cargo por ele exercido, além das sanções civis, criminais
e administrativas, previstas no Estatuto dos Servidores Públicos de Fortaleza e legislações
especificas.

PARÁGRAFO ÚNICO - Quando se tratar de servidor público de carreira, estará sujeito às
sanções civis, criminais e administrativas, previstas no Estatuto dos Servidores Públicos de
Fortaleza e legislações especificas.

Art. 4° O servidor público municipal que, de qualquer forma causar impedimentos
ou dificultar os trabalhos dos representantes do Legislativo Municipal quando no
desempenho da função fiscalizadora sem motivo justificado, estará sujeito às sanções civis,
criminais e administrativas, previstas no Estatuto dos Servidores Públicos de Fortaleza e
legislações especificas.

PARÁGRAFO ÚNICO. A autoridade administrativa responsável pela instauração de
procedimento administrativo contra o Servidor Público Municipal que infringir o disposto
na presente Lei deverá, em caso de condenação, e quando a conduta estiver capitulada
como crime, enviar cópia das peças necessárias ao representante do Ministério Público com
vistas a instauração da ação penal competente.

Art. 5° Para fins de dar conhecimento e fiel cumprimento, toda repartição pública
Municipal, deverá fixar em seu mural de entrada, a íntegra desta Lei.

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, EM 25" DE ob/ul. DE 2017.

MÁRCIO CRUZ
Vereador de Fortaleza — PSD.
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JUSTIFICATIVA

A propositura em tela busca assegurar com a maior objetividade possível as
prerrogativas do Poder Legislativo, bem como impedir que o direito do vereador de realizar
a fiscalização seja desrespeitado ou impedido por algum artifício dos que têm algo a
ocultar.

Pouco adiantaria ao Poder Legislativo a possibilidade de seus membros cfetivarem
diligências nos órgãos públicos se no seu transcorrer deixasse de valer o princípio da
publicidade e da transparência, não possibilitando, assim, o acesso dos vereadores aos
documentos e arquivos no local inspecionado.

Por fim, não existindo órgão no plano Municipal que desempenhe atividades de
caráter sigiloso, este projeto considera desnecessária a normalização das situações que
exigiriam segredo, pois elas simplesmente não existem, sendo notório que o tema em
questão é da mais alta relevância.

Pelas razões expostas é que apresentamos a presente proposição que, certamente,
sensibilizará nossos pares e que, por fim, resultará aprovada.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
FORTALEZA, EM 25 DE cAvòL DE 2017.

á- n
CIO CRUZ

Vereador de Fortaleza - PSD.


