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LEI N° 2.240 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016

"Dispõe sobre a obrigatoriedade de, atendendo ao disposto na Lei
Complementar nO131/2009 e Lei nO12.527/2011, proceder à

implantação e alimentação do Portal da Transparência"

SAMUEL DA SILVA BINATI,

Prefeito do Município de Águas da Prata (Estância Hidromineral), Estado de São

Paulo, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono e

promulgo a seguinte,

LEI:

Art. 1° - Fica o Município de Águas da Prata Obrigado a:

I) Identificar e regularizar periodicamente eventuais pendências

existentes no sítio eletrônico já implantado, de Iinks que não estejam

disponíveis para consulta (sem registro ou arquivos corrompidos), adotar os

meios necessários à correta manutenção do PORTAL DA TRANSPARÊNCIA,

atendendo ao disposto na Lei Complementar nO 131/2009 e na Lei nO

12.527/2011, assegurando que nele estejam inseridos, e atualizados em tempo

real, os dados previstos nos mencionados diplomas legais e no Decreto nO

7.1S5/2010 (art. 7°), inclusive com o atendimento aos seguintes pontos:

a) construir o website do portal da transparência do município

(Art.4S, 11,da LC 101/00; Art. SO,!j20, da Lei 12.527/11);

b) disponibilizar ferramenta de pesquisa de conteúdo que

permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em

linguagem de fácil compreensão (Art. SO,!j30, I, da Lei 12.527/11); ~ ~ _
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c) quanto à receita, disponibilizar informações atuaiizadas

incluindo natureza, valor de previsão e valor arrecadado; (artA8-A, Inciso lI,

da LC 101/00; art. 70, Inciso lI, do Decreto 7.185/10);

d) quanto à despesa, disponibilizar dados atualizados relativos

ao (Art. 70, Inc. I, alínea "a" e "d" do Decreto na 7.185/2010):

I - valor do empenho;

11 - valor da liquidação;

111 - favorecido;

IV - valor do pagamento;

e) disponibilizar informações concernentes a procedimentos

licitatórios, inciusive (Art. 80, 910 Inc. IV, da Lei 12.527/2011):

I - íntegra dos editais de licitação;

11 - resultado dos editais de licitação;

111 - contratos na íntegra;

(relatório de gestão) do ano anterior (Art.

f) disponibilizar informações concernentes a procedimentos

licitatórios (Art. 80, 910 Inc. IV, da Lei 12.527/2011 e Art. 70, Inc. I, alínea e,

do Decreto na 7.185/2010), tais como:

I - modalidade;

11 - data;

111 - valor;

IV - número/ano do edital;

V - objeto

g) apresentar:

I - prestação de contas

48, caput, da LC 101/00);
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H - Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RRO) dos

úitimos 6 meses (Art. 48, caput, da LC 101/00);

HI - Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 6 meses (Art. 48,

caput, da LC 101/00);

IV - relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de

Informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações

genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, m, da Lei 12.527/2011);

V - disponibilização no portal de possibilidade de gravação de

relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não

proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das

informações; (Art. 80,930, 11,da Lei 12.527/11);

h) indicar precisamente no site a respeito do Serviço de

Informações ao Cidadão, que deve conter (Artigo 8, 9 10, I, c/c Art. 90, I, da

Lei 12.527/11):

I - indicação precisa no site de funcionamento de um SIC físico;

H - indicação do órgão;

IH - indicação de endereço;

IV - indicação de telefone;

V - indicação dos horários de funcionamento;

i) apresentar possibilidade de envio de pedidos de informação

de forma eletrônica (E-SIC)(Art.100, 920, da Lei 12.527/11);

j) apresentar possibilidade de acompanhamento posterior da

solicitação (Art. 90, I, alínea "b" e Art. 10°,92° da Lei 12.527/2011); ~

k) não exigir identificação do requerente que inviabilize o pedido

(ArUOO, 910, da Lei 12.527/11);
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I) disponibilizar o registro das competências e estrutura

organizacional do ente (Art. 80, !i10, inciso I, Lei 12.527/11);

m) disponibilizar endereços e telefones das respectivas unidades

e horários de atendimento ao público (Art. 80, !i10, Inciso I, Lei 12.527/11);

n) divulgar a remuneração individualizada por nome do agente
público;

o) divulgar as Diárias e passagens por nome de favorecido e

indicação de data, destino, cargo e motivo da viagem.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Município de Águas da Prata - Estância Hidromlneral, aos dezenove

dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis.

Samuel da ilva Binati
Prefeito M nicipal
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