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Prajcto De ei 015/2022
Autoriza

Municipal

Poder

de

informativa

Executivo

afixação
em

obra

de

placa
pública

paralisada no município, contendo a
exposição

dos

motivos

de

sua

interrupção com dados do órgão

responsavel
providencias.

e

da

Outras

O Vereador Elias Alves Farias Junior, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
faz saber a que a Camara Municipal aprovou e o Prefeito sanciona a seguinte Lei:

Art. 19 Fica Autor zado ao Poder Executivo Municipal,

a atixação de placas

informativas em obras publicas municipais, ou que tenham a participação do Poder
Pubiico iviunicioai, que estejarm pateiisdtia.
919 Para eteitos desta Lei, deve ser considerada a obra na situação de "paraiisada d

que estiver com as atividades cessadas no periodo minimo de 30 (trinta) dias ou já
houver formalizado o Termo de Paralisação.
2 ° As placas informativas deverão estar em local de fåcil visibilidade e em perteito
estado de conservação, durante todo o tempo de paralisação da obra, e conter as

seguintes informações
-NomE, EndereçGe teietone do orgac pubico rrsponave' pelz ora,
Cisco ENon Vieira

2 154-63

Wegstan

Cämara Municipal

Rio Grande do Norte

INome, endereço e telefone da empresa contratada responsavel pela obra,

Data de inicio da paralisação,

I - Motivos da paralisação da obra,
V
V- informações sobre o custo global da obra, os valores ja pagos e o percentual de execuçao
da obra ate a paralisação,

uteis para a

Art.1
no

mesmo

praz0. remeterd

placa intormativa no local da obra paralisada, à

s 1e do

tixaçao da

à

Camara

contar das

Art. 2" 0 órgão publico responsável pela obra terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias

no

orgão púiblica responsävel prela obra,

condiçoes previstas

0

Municipal de São Paulo do Potengi um oficio com as motivações da paraisaçao e auais

1

despesas

decorrentes da

execuao da

presente

Lei

ocorrerão por

co'nta da

serão as providéncias tomadas para que a mesma tenha suas atividades retomadas.

AS

Art. 3" Esta Lei poderd ser reguiamentada por decreto.

Art. 4

detaçoes orçamentarias prcprias, suptementadas se netessario.

Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de sua pubicação.

Norte

pubicas

puralisadas,

viabilizando

divulgaçao

de

todas

s

intormaçoes

em

placas

informativas

para

que

apopulação

possa

acompanhar

o

quai seta o

destecho da

causa

d p o p u l d o , que B e r a i e t e

probleniatC.

controle do dinheiro publico no

Muncipio de São Paulo do Poteng

populaçao

participar do

Atraves deste projeto, toda a

do poter pubico sem saber 0s motivos d3 interi UpÇJO

potengiense serd icentiv2itt a konhecer o PrOCesso c,. principalente.

e

ansero pela entres

nsatstdgdo que oords p u b i c s hertes p o e

sperd co

e

Espera se que à reterda proposigao tor ne-se Lei porà evilai o conbecidu sentimento

andamento das obras

expostos

a interrupção o orgào responsavel pela gestào e tiscalizaç ào do contrato deverao ser

Desta torma, dados relevantes, como o metivo da paralisação, os vatores aplicados ate

concernentes a destina ao da verba empregada a tavor da comunidade potengiense

obras

O presente Projeto de Lei tem como objetvO garantir a transparencia em relaçao as

JUSTIFICATVA

Rio Grance

Camaru Muniipal

