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PROJETO DE LEI 034/2022 
Gabinete do Vereador 

ELIAS ALVES FARIAS JUNIOR 

29 de agosto, 2022 

"Dispõe sobre a transparencia na 

execuçaO de emendas 

parlamentares, indicadas ao 

Municipio por DeputadoS 

Elias Alves Farias Júnior, vereador do Municipio de São Paulo do PotengiRN, no uso 
de suas atribuições legais que Ihe são conferidas, faz saber que a Camara Municipal 
aprovou eo preterto municipal sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1 O relatório de execução orçamentána do Municipio dever� possuir, além dos 

requisitos minimos já estabelecidos pela legislação vigente, um resumo com informacoes referentes às emendas palamentares de Deputados executadas. incluindo os respectivos 
autores das emendas, seus beneficiáios e valores. 

Art. 2° O relatório indicado deverá ser publicado, e manter se atualizado trimestralmente 
no sitio eletrónico e/au no Portal de Transparência do Municipio 

Art. 3- As despesas decorrentes da execução desta Lei correräo por conta das dotações 

orçamentárias própras, Suplementadas, se necessano. 

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua pubicaçao. revogadas as disposiçoes em 

contránio 

Cámara Municipal de São Paulo do PotengiRN, 29 de agosto de 2022 

Vereador Elias Aves Fanias Júnior 



câmara munlcipal 
Rlo Grando do Norte 

JUSTIFICATIVA 

A vauarencia ns gastw ublieos nao d mais una questão de escolha, e condicao para o 
eecioo peino da ckdadania Os cidadãos brasileiros pagam uma alta carga de tnDutos ee 

avaiar a qualidade desses gast0s Para tanto, devem ter acesso a intormaçoes 

tetahaias sobe o quanto e gasto pelos orgâos publicos 
Neste sennO, a senhelhança do que jà existe no Ambito federale estadual, faz-se neecessaio 

S, e po da transpienCia e da maior efetividade de cotrole da execuçao 

eaa, andNS fhniestial contendo dados minimos que pemitam a sociedade, e aos 

SetA Anpanhar a exeCuçao das despesas orçamentarnas onginanas de 

emerxias pianmentares incorporadas à Ler Orçannentaria Anual 
Ante a relevanca da matena, esperamos a colaboraçao do Egregio Plenano para que este 

Oeto sea apiovado 

Camara Municipal de Sao Paulo do PotengüRN, 29 de agosto de 2022 

Vereador Eias Alves Farias Jünior 


