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PROJETO DE LEI
07/08/2020

Dispõe sobre a transparência e o acesso à informação de
entidades sem fins lucrativos que recebem recursos públicos do
Poder Executivo Estadual.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ decreta:

Art. 1.º As entidades privadas sem fins lucrativos, contempladas com recursos públicos ou subvenções
sociais por parte do Poder Executivo Estadual, tornarão públicas, na forma prevista do artigo 2.º da Lei
Federal nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, as seguintes informações:

I - cópia do estatuto social atualizado;

II - relação nominal atualizada dos seus dirigentes;

III - remuneração recebida pelos seus dirigentes de forma individualizada, incluindo auxílios, ajudas de
custo, jetons, diárias e quaisquer outras vantagens pecuniárias;

IV - cópia integral dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos
congêneres, bem como dos respectivos aditivos firmados com o Poder Executivo Estadual;

V - cópia dos contratos celebrados entre a entidade e terceiros para execução do objeto do repasse de
recurso ou da subvenção social;

VI - relatório sobre a execução dos programas, projetos, ações, obras e atividades e indicadores de
resultado e impacto; e

VII - cópia da prestação de contas.

§1º As informações de que tratam os incisos do caput serão divulgadas na página inicial do seu sítio na
internet, em sessão com o título “transparência” e em quadro de avisos de amplo acesso público em sua
sede.

§2º A divulgação em sítio na internet referida no §1  poderá ser dispensada, por decisão do órgão ou enteº
público firmatário dos instrumentos previstos no inciso IV, mediante expressa declaração da entidade
privada sem fins lucrativos de que não dispõe de meios para realizá-la.
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§3º A dispensa prevista no §2º não poderá ser concedida no caso em que o recurso total a ser repassado
seja superior a 5.000 Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará – Ufirce.

Art. 2.º A publicidade das informações deverá ocorrer a partir da celebração do convênio, contrato, termo
de parceria, acordo, ajuste ou instrumento congênere, que será atualizada trimestralmente e ficará
disponível a qualquer tempo para fins de acesso.

Parágrafo único. O compromisso com a publicidade deverá integrar as cláusulas do instrumento firmado
entre o Poder Executivo Estadual e a entidade e sua aceitação será condição para sua efetivação.

Art. 3.º As entidades privadas sem fins lucrativos também deverão prestar informações sobre convênios,
contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres referentes ao repasse de
recursos por parte do Poder Executivo Estadual, nos termos do procedimento disciplinado na Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, sempre que solicitadas formalmente por qualquer interessado.  

Art. 4.º As entidades privadas sem fins lucrativos terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para se
adequar ao disposto na presente lei, contados da data de sua publicação.

Parágrafo único. Passado o prazo final para adequação à presente lei, as entidades privadas sem fins
lucrativos não poderão firmar convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos
congêneres com o Poder Executivo Estadual, até a comprovação do cumprimento do estabelecido na
presente Lei.

Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6.º Ficam revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

                        A presente proposição tem por objetivo estabelecer que as entidades privadas sem fins
lucrativos, contempladas com recursos públicos ou subvenções sociais por parte do Poder Executivo
Estadual, tornem públicas, na forma prevista do artigo 2.º da Lei Federal nº 12.527 de 18 de novembro de
2011, as informações referentes a cópia do estatuto social atualizado; relação nominal atualizada dos seus
dirigentes; remuneração recebida pelos seus dirigentes de forma individualizada, incluindo auxílios,
ajudas de custo, jetons, diárias e quaisquer outras vantagens pecuniárias; cópia integral dos convênios,
contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, bem como dos respectivos
aditivos firmados com o Poder Executivo Estadual; cópia dos contratos celebrados entre a entidade e
terceiros para execução do objeto do repasse de recurso ou da subvenção social; relatório sobre a
execução dos programas, projetos, ações, obras e atividades e indicadores de resultado e impacto; e cópia
da prestação de contas.

                        O projeto prevê ainda que as supracitadas informações sejam divulgadas na página inicial
sítio das entidades na internet, em sessão com o título “transparência” e em quadro de avisos de amplo
acesso público em sua sede. Contudo, poderá haver dispensa dessa exigência, caso a entidade não
disponha de meios para realizá-la e o recurso total a ser repassado seja inferior a 5.000 Unidade Fiscal de
Referência do Estado do Ceará – Ufirce.

                        Cumpre ressaltar que a propositura tem como base, a Lei Federal nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, que regulamento o acesso a informação, tendo como propósito regulamentar o direito
constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três
Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

                        Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente, em razão da
importância deste projeto, solicito gentilmente o apoio dos meus nobres pares para a aprovação da
presente propositura.
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DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
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CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA)
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PROJETO DE LEI Nº 00217/2020

AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES

MATÉRIA: “DISPÕE SOBRE A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO À
INFORMAÇÃO DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS QUE
RECEBEM RECURSOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO
ESTADUAL”.

 

PARECER

 

Submete-se à apreciação da Procuradoria desta Casa de Leis, com esteio no Ato Normativo 200/96, em
seu art. 1º, inciso V, a fim de emitir-se parecer técnico quanto à sua constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e regimentalidade, o Projeto de Lei nº 00217/2020, de autoria do Excelentíssimo Senhor

, que: “Deputado André Fernandes DISPÕE SOBRE A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO À
INFORMAÇÃO DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS QUE RECEBEM RECURSOS

, nos seguintes termos:PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL”

 

Art. 1.º As entidades privadas sem fins lucrativos, contempladas com recursos
públicos ou subvenções sociais por parte do Poder Executivo Estadual, tornarão
públicas, na forma prevista do artigo 2.º da Lei Federal nº 12.527 de 18 de novembro
de 2011, as seguintes informações:

 I - cópia do estatuto social atualizado;

II - relação nominal atualizada dos seus dirigentes;

III - remuneração recebida pelos seus dirigentes de forma individualizada, incluindo
auxílios, ajudas de custo, jetons, diárias e quaisquer outras vantagens pecuniárias;
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IV - cópia integral dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou
instrumentos congêneres, bem como dos respectivos aditivos firmados com o Poder
Executivo Estadual;

V - cópia dos contratos celebrados entre a entidade e terceiros para execução do objeto
do repasse de recurso ou da subvenção social;

VI - relatório sobre a execução dos programas, projetos, ações, obras e atividades e
indicadores de resultado e impacto; e

VII - cópia da prestação de contas.

§1º As informações de que tratam os incisos do caput serão divulgadas na página
inicial do seu sítio na internet, em sessão com o título “transparência” e em quadro de
avisos de amplo acesso público em sua sede.

§2º A divulgação em sítio na internet referida no §1º poderá ser dispensada, por
decisão do órgão ou ente público firmatário dos instrumentos previstos no inciso IV,
mediante expressa declaração da entidade privada sem fins lucrativos de que não
dispõe de meios para realizá-la.

§3º A dispensa prevista no §2º não poderá ser concedida no caso em que o recurso
total a ser repassado seja superior a 5.000 Unidade Fiscal de Referência do Estado do
Ceará – Ufirce.

Art. 2.º A publicidade das informações deverá ocorrer a partir da celebração do
convênio, contrato, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento congênere, que
será atualizada trimestralmente e ficará disponível a qualquer tempo para fins de
acesso. Parágrafo único. O compromisso com a publicidade deverá integrar as
cláusulas do instrumento firmado entre o Poder Executivo Estadual e a entidade e sua
aceitação será condição para sua efetivação.

Art. 3.º As entidades privadas sem fins lucrativos também deverão prestar informações
sobre convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos
congêneres referentes ao repasse de recursos por parte do Poder Executivo Estadual,
nos termos do procedimento disciplinado na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011, sempre que solicitadas formalmente por qualquer interessado.

Art. 4.º As entidades privadas sem fins lucrativos terão o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias para se adequar ao disposto na presente lei, contados da data de sua
publicação. Parágrafo único. Passado o prazo final para adequação à presente lei, as
entidades privadas sem fins lucrativos não poderão firmar convênios, contratos,
termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres com o Poder
Executivo Estadual, até a comprovação do cumprimento do estabelecido na presente
Lei.

Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6.º Ficam revogadas as disposições em contrário.

 

 

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
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Preliminarmente, importa destacar que a , em seu bojo, assim prescreve no que éLex Fundamentalis
pertinente a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil:

 

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos
autônomos, nos termos desta Constituição.

 

         Os entes federados têm sua autonomia caracterizada pela capacidade de elaborar suas Constituições,
que no nível municipal e distrital recebem o nome de leis orgânicas.

 

Encontra-se ainda na Constituição Federal a previsão de descentralização, meramente administrativas,
muito mais restritas que as autonomias políticas que caracterizam a federação, e que podem ocorrer em
todas as suas esferas.

 

Dispõe, outrossim, a Carta Magna Federal, em seu art. 25, § 1º, :in verbis

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição.

 

§ 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por
esta Constituição.

 

Enfatiza-se que a Carta Magna Estadual, seguindo o princípio da simetria constitucional e do paralelismo
das formas, estatui em seu artigo 14, incisos I e IV,   :ex vi legis

 

Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, exerce em
seu território as competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam
vedadas pela Constituição Federal, observados os seguintes princípios:

 

I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação;

(...)
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  IV – respeito à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, , àà publicidade
eficiência e à probidade administrativa;

 

Nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal se encontram os
seus poderes, a organização de seu serviço público e a distribuição de competência de seus órgãos,
sempre se respeitando os limites da Constituição Federal.

 

O tema em análise também encontra esteio no acesso à informação, tratando-se assim de um direito
constitucionalmente protegido no inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que
protege tanto o acesso às informações de interesse particular como as de interesse coletivo ou geral. 

 

Dessa maneira é que a  consagra o princípio da publicidade, Lex Fundamentalis in verbis:

Art. 37. 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 e, também, ao seguinte: (...).

Hely Lopes Meirelles ensina que: “A publicidade é a divulgação oficial do ato para conhecimento público
e início de seus efeitos externos (...), como princípio da administração pública (CF, art. 37, caput),
abrange toda atuação estatal, não só sob o aspecto de divulgação oficial de seus atos como, também, de
propiciação de conhecimento da conduta interna de seus agentes. Essa publicidade atinge, assim, os atos
concluídos e em formação, os processos em andamento, os pareceres dos órgãos técnicos e jurídicos, os
despachos intermediários e finais, as atas de julgamentos das licitações e contratos com quaisquer
interessados, bem como comprovantes de despesas e as prestações de contas submetidas aos órgãos
competentes. Tudo isto é papel ou documento público que pode ser examinado na repartição por
qualquer interessado, e dele pode obter certidão ou fotocópia autenticada para os fins

” (   28. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 92-93).constitucionais In Direito Administrativo Brasileiro.

Nessa toada, convém aqui destacar o disposto no art. 2º, parágrafo único, da Lei Federal nº 12.527/2011
que “Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 37 e
no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a
Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras
providências”, :in verbis

Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades
privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de
interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante
subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios,
acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas
no  refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à suacaput 
destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente
obrigadas.

Neste mesmo sentido dispõe o Art. 2º, parágrafo único, da Lei Estadual n º 15.175/2012 que “Define
regras específicas para a implementação do disposto na lei federal nº. 12.527, de 18 de novembro de
2011, no âmbito da administração pública do Estado do Ceará, e dá outras providências, senão vejamos:
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Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades
privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de
interesse público, recursos públicos mediante contrato de gestão, termo de
parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

Parágrafo único.  A publicidade, a que estão submetidas às entidades
citadas no caput, refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua
destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente
obrigadas.

 

  Por fim, ainda no tocante a publicidade, a título exemplificativo, importa trazer a lume o decidido pelo
STF na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.444/RS, que declarou a
constitucionalidade da lei estadual nº 11.515/2000, do Estado do Rio Grande do Sul, de iniciativa
parlamentar, que obriga o Poder Executivo do referido Estado-membro a divulgar, na imprensa oficial e
na internet, a relação completa de obras atinentes a rodovias, portos e aeroportos.

 

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do
Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na
imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas.
Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da
transparência. Fiscalização. Constitucionalidade.

1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a
competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A
legislação questionada não traz regramento geral de contratos
administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos
dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos.
Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração
pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente
para caracterizá-la como “norma geral”.

2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na
internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de
iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue
ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a
órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder
Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do
Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF,
art. 61, § 1º, II, e).

3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua
vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público.
Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária
transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o
princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37,
caput, CF/88).

4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da
administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder
constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização,
desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que
ora se verifica.
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5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta
Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório,
sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da
determinação legal preexistente.

6. Ação julgada improcedente.

 

Destarte, a proposta não apresenta nenhum vício formal ou material quanto a sua juridicidade,
muito pelo contrário, cumpre aos mais basilares preceitos constitucionais.

 

CONCLUSÃO

 

Face ao exposto, somos de PARECER FAVORÁVEL à regular tramitação do Projeto de Lei nº
 de Autoria do Excelentíssimo Senhor  por encontrar-se em217/2020, Deputado André Fernandes,

perfeita harmonia com os preceitos Jurídico-constitucionais que regem a matéria.

 É o parecer que submetemos à consideração superior.

 É o parecer, salvo melhor juízo.

 

CONSULTORIA TÉCNICO-JURÍDICA DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO CEARÁ.

ANDREA ALBUQUERQUE DE LIMA

ANALISTA LEGISLATIVO

12 de 16



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO

  Descrição:   PL 217/20 - ENCAMINHAMENTO À PROCURADORIA GERAL

  Autor:  99281 - FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

  Usuário assinador:  99281 - FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

  Data da criação:  20/08/2020 06:16:53  Data da assinatura:  20/08/2020 06:17:05
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De acorodo com o parecer.

Encaminhe-se ao Senhor Procurador Geral.

FRANCISCO JOSE MENDES CAVALCANTE FILHO

DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA

13 de 16



  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  DESPACHO

  Descrição:   PL 217/2020 - PARECER - ANÁLISE E REMESSA À CCJR

  Autor:  99649 - RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

  Usuário assinador:  99649 - RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

  Data da criação:  20/08/2020 12:25:37  Data da assinatura:  20/08/2020 12:25:42

GABINETE DO PROCURADOR

DESPACHO
20/08/2020

De acordo com o parecer.

À Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 

RODRIGO MARTINIANO AYRES LINS

PROCURADOR
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  Nº do documento:  (S/N)  Tipo do documento:  MEMORANDO

  Descrição:   DESIGNAÇÃO DE RELATORIA NA CCJR
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

MEMORANDO
22/10/2020
 

DIRETORIA LEGISLATIVA CÓDIGO: FQ-COTEP-002-02

FORMULÁRIO DA QUALIDADE

COMISSÕES TÉCNICAS PERMANENTES
DATA EMISSÃO: 11/06/2018

MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO DE RELATORIA DATA REVISÃO: 24/01/2020

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Bruno Pedrosa

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82.  O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:
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I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

                  Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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