OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO
Ofício nº 28/2018

Sr. Pio Mielo – Presidente da Câmara Municipal
Sr. José Auricchio Júnior – Prefeito
Sra. Mylene Benjamin Giometti Gambale - Controladora Geral do Município
Sra. Silvia de Campos - Secretária Municipal de Planejamento e Gestão
Assunto: Consolidação das leis municipais
São Caetano do Sul, 18 de dezembro de 2018.
Senhores, o Observatório Social do Brasil – São Caetano do Sul (OSB - SCS), espaço
democrático, apartidário e sem fins lucrativos para o exercício da cidadania, e de caráter
educacional e cultural, com sede em São Caetano do Sul - SP e com endereço na Rua Alegre,
470, 4º andar, sala 409, bairro de Santa Paula, CNPJ nº 21.535.056/0001-10, com o intuito
de auxiliar para a melhoria da gestão pública, vem através deste, solicitar sua atenção para
o assunto abaixo:
Durante os nossos trabalhos, tomou-se conhecimento de que as leis municipais, no
momento, não estão consolidadas, compiladas (figura 1) ou versionadas, as imagens das leis
não passaram por Reconhecimento Ótico de Caracteres (tecnologia OCR), o que impossibilita
pesquisas textuais por palavras-chave. Algumas das normas disponíveis no portal da
Prefeitura estão ilegíveis (figura 2), prejudicando o nosso trabalho no OSB-SCS e a outros
cidadãos que queiram, em bom tempo, exercer sua cidadania ou simplesmente conhecer as
normas do município.

Figura 1 – Portal para consulta da Legislação municipal – não há compilação das normas
http://administracaoweb.saocaetanodosul.sp.gov.br/
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Figura 2 - Decreto Nº 7.350/95 - Regulamento para processamento das licitações e contratos – imagem pouco
legível
http://administracaoweb.saocaetanodosul.sp.gov.br/upload/legislacao/4405.pdf

Tomamos conhecimento por meio de matéria veiculada no Diário do Grande ABC, em
28/12/2017 (figura 3), e pesquisa no site da Câmara a respeito do requerimento 8716/2017
(autoria: vereador Anacleto Campanella Jr.) e do Projeto de Lei Complementar contido no
processo 8273/17 (autoria: Mesa Diretora), convertido na Lei Complementar nº 09/2017.
Esta Lei Complementar “dispõe sobre a consolidação das leis do Município de São
Caetano do Sul, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 59 da
Constituição Federal e da Lei Complementar Federal nº 95, de 26 de fevereiro de 1998,
alterada pela Lei Complementar Federal nº 107, de 26 de abril de 2001 e dá outras
providências”.
As iniciativas dos autores acima nomeados tem mérito e merecem o reconhecimento
da sociedade. Relevante e oportuno trazer ao munícipe legislação mais enxuta e de fácil
consulta e pesquisa. Desejamos que estes processos de consolidação, compilação,
digitalização (com OCR), versionamento das leis e disponibilização via web, se concluam de
forma célere.
Na matéria jornalística citada, menciona-se que a “previsão é que empresa seja
contratada e trabalhos se encerrem até o fim de 2018”. Passados quase 12 meses,
recebemos dos servidores da Câmara a informação de que ainda não houve contratação com
este objetivo, apesar do parágrafo 2º do art. 5º da LC Nº 9/17 autorizar que se busque
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“empresa especializada em triagem, consolidação e revisão de leis, para auxiliar a
Comissão”.
Vê-se no Pregão Presencial Nº 02/2018, lote 02, contrato Nº 12/2018 (R$26.050,00
mensais) que a empresa Mirasoft Tecnologia Comércio e Serviços de Informática LTDA foi
contratada pela Câmara para fornecer sistema legislativo incluindo módulos de Gestão de
Leis e Acervo do Legislativo, que serão importantes nestes processos. Mas ainda não se tem
conhecimento de avanços neste sentido.
Por este motivo, solicitamos esclarecimentos acerca deste andamento. Quantas
reuniões da Comissão de Apoio à Consolidação das Leis Municipais já houve? Onde estão
as atas destas reuniões? Já há algum resultado alcançado?

Figura 3 - https://www.dgabc.com.br/Noticia/2814266/camara-de-sao-caetano-inicia-consolidacao-de-leis

A seguir, no intuito de auxiliar e dar celeridade para estes processos, passa-se a expor
duas sugestões:
1. Contratação da empresa especializada Liz Serviços Online Ltda
https://leismunicipais.com.br/
Telefone: (47) 3514-5600
eduardo@leismunicipais.com.br
Este fornecedor, pioneiro, oferece os serviços de digitalização, revisão dos conteúdos,
indexação, consolidação, compilação e versionamento das leis em quase 1800 municípios
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brasileiros, incluindo São Bernardo do Campo e Mauá, na região do ABCD paulista. O
fornecedor possui certificados de exclusividade, conforme art. 25 da Lei 8.666/93.
O processo administrativo para contratação destes serviços na Câmara Municipal de
Mauá (CMM) está disponível aqui, incluindo orçamentos (página 13). A proposta oferecida a
CMM em 30/10/2018 apresentou valor de R$ 7.200,00, ou R$600,00 por mês. Mauá possui,
segundo a matéria, 4.305 leis em vigor, pouco menos do que as 5.600 leis de São Caetano
do Sul.
Sugere-se à Mesa Diretora da Câmara contratação destes serviços para o tratamento
das leis municipais e, ao Executivo, sugere-se a contratação, para tratar das outras normas,
incluindo decretos e demais normas do Executivo.

Figura 4 - Proposta para a Câmara Municipal de Mauá – página 2 – processo administrativo 60/2018

2. Adesão ao Programa Interlegis, LEXML e SAPL – Sistema de Apoio ao
Processo Legislativo
http://www.interlegis.leg.br/produtos_servicos/tecnologia/produtos/sapl
(61) 3303-3221

Este sistema oferecido gratuitamente aos municípios é iniciativa de diversos órgãos
públicos, liderados pelo Senado Federal. A hospedagem do sistema e das leis também é

Rua Alegre, 470 - sala 409 - 4° andar - CEP 09550-250 - São Caetano do Sul – SP
Fone: (11) 2759-2055 - cel. (11) 9.7344-7410 - e-mail: saocaetanodosul@osbrasil.org.br –
saocaetanodosul.osbrasil.org.br

gratuita. O uso destes sistemas gratuitos pode facilitar os processos de consolidação,
compilação, versionamento das leis municipais.
A seguir, um quadro resumo, com as duas sugestões:
Sugestão
1)Contratação da
empresa especializada
2) Adesão ao programa
Interlegis + LEXML +
SAPL

Execução dos serviços
Os processos são
executados pelo
fornecedor contratado
Os processos são
executados pelos próprios
servidores

Custo
Despesas mensais com o
fornecedor
Sistema e hospedagem
gratuitos

Dessa forma, pede-se retorno dentro de um prazo de 20 dias com as providências
cabíveis e os esclarecimentos solicitados quanto a consolidação, compilação, digitalização
(com OCR), versionamento e disponibilização na Web das normas municipais.

Respeitosamente,

Marcos P. Nieto
Vice-presidente Adm. Financeiro
Observatório Social - São Caetano do Sul
(OS-SCS)

Marcos
Pinto
Nieto

Assinado de forma
digital por Marcos
Pinto Nieto
Dados: 2018.12.19
18:15:11 -02'00'

Alex Besborodco
Coordenador de licitações
OS-SCS

Alex
Besbor
odco

Assinado de
forma digital por
Alex Besborodco
Dados:
2018.12.19
18:15:43 -02'00'
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