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PROJETO DE LEI Nº 031/2019 

 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR TODOS OS 

SÓCIOS INTEGRANTES DAS EMPRESAS CONTRATADAS PELO 

MUNICÍPIO DE TIJUCAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Tijucas, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os 

habitantes deste município, que a Câmara Municipal de Tijucas aprovou e ele 

sanciona a seguinte Lei:   

 

Art. 1º Fica obrigatória à publicação de todos os sócios integrantes de pessoas 
jurídicas contratadas para fornecer serviços e produtos ao Poder Legislativo 
Municipal, Poder Executivo Municipal e órgãos de administração direta e 
indireta, independente das formas de contratação. 
 

Parágrafo único: A publicação se realizará no Diário Oficial dos Municípios 
(DOM) e no Portal da Transparência Municipal, constando o extrato dos 
contratos, com a relação dos sócios da empresa, sem prejuízo das demais 
exigências legais. 
 

Art. 2º. O disposto nesta Lei também se aplica aos termos aditivos dos 
contratos previstos no art. 1º. 
 
 
Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Tijucas, 22 de Maio de 2019. 
 

 
 
 
 
 
 

FERNANDO FAGUNDES 
Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

 

A iniciativa busca facilitar aos cidadãos o acesso a informação, visto que obter 
informações quanto aos sócios integrantes das empresas jurídicas contratadas 
só se consegue mediante consulta ao Junta Comercial do Estado de Santa 
Catarina, que exige tempo e muitas vezes custos, além de muitas pessoas 
desconhecerem os métodos para obter esse tipo de informação. 
 
Dessa forma, com a aprovação do presente projeto, as informações dos 
contratos celebrados serão mais completas e proporcionarão a melhor 
aplicação do princípio da publicidade dos atos praticados pela administração 
pública. 
 
A Lei da Transparência nº 12.527/2011, em seu artigo 6º, dispõe que os órgãos 
deverão publicar seus atos de forma transparente, propiciando acesso aos 
dados: 
Art. 6o  Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas 
e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:  
I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua 
divulgação; 
 
Assim sendo, conto com a apreciação dos Nobres Vereadores para a 
aprovação desse Projeto de Lei. 

 
 
 
 
 


