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LEI N. 468/2019, DE 18 DE ABRIL DE 2019

rolsp6E SOBRE A DlspoNIBILlzACAo Dos ATos oFlcIAls E DocuMENTos
DE   RELEVANTE   INTERESSE   PthLICO   DO   PODER   EXECUTIVO   MUNICIPAL   NO
ENDEREC0     ELETR6NICO     DA     CAMARA     DE     VEREADORES     E     DA     0UTRAS
PROVIDfiNCIAS"

VALMIR DA SILVA,  Prefeito  do Municipio de Iporanga,  Estado de  Sao Paulo, no uso de
suas atribuic5es legais;

FAZ  SABER  que  a  Camara  Municipal  de  lporanga  aprovou  e  ele  sanciona  e  promulga  a

presente Lei:

Art.  1°  -  Fica  instituida  no  Municipio  de  Iporanga  a  disponibilizacao  dos  atos  oficiais  e
documentos  de  relevante  interesse  pdblico  do  Poder  Executivo  Municipal  no  endere€o  eletr6nico  da
Camara de Vereadores.

§ 1° -Os atos e documentos a que o ``caput" deste artigo se refere incluem:

I   -   Leis;

11   -   Decretos;

Ill   -   Portarias;

IV   -   Contratos administrativos e seus respectivos extratos, inclufdas as contratac6es
diretas por dispensa ou inexigibilidade de licita¢ao;

V   -Editais de licitac6es;

VI   -   Pareceres do Tribunal de Contas do Estado;

VII   -   Quaisquer instruc6es normativas e documentos de relevante interesse ptiblico.

Art.  2°  -  A  presente  Lei  objetiva  fortalecer  os  principios  norteadores  da  administracao

ptiblica,  expressos  no  art.  37,  "caput",  da  Constituicao  Federal,  especificamente  os  da  publicidade  e
moralidade.

Art. 30 - Esta Lei nao isenta o Poder Executivo do municipio do clever de publicar todos os
seus   atos   oficiais   e   documentos   de   relevante   interesse   ptiblico   no   endere¢o   eletr6nico   pr6prio   da
Prefeitura Municipal.
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Art.  4°  -  A  publica¢ao  dos  atos  e  documentos  descritos  no  §  10  do  art.  1°  desta  Lei  no
endere€o  eletr6nico  da  Camara  ficara  por  conta  dos  agentes  ptiblicos  do  Poder  Legislativo  Municipal,
designados pela autoridade competente.

Art. 50 - Os servidores do quadro do Executivo Municipal, responsiveis por dar publicidade
aos  atos  e  documentos,  disponibilizar5o  aos  agentes  politicos  e  servidores  do  Legislativo  Municipal,
designados conforme o art.  40 desta Lei, quaisquer informac5es que lhe forem solicitadas,  nos termos da
Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informa¢ao).

Art.  60 -  Sem  prejuizo  das  providencias  contidas  no  art.  4°,  poderdo  os  agentes  politicos  e
servidores da Camara Municipal solicitar os documentos e informac6es elencados no art.  1° ao Executivo
Municipal, mediante simples requerimento.

§  10 - Sao vedadas  quaisquer exigencias  relativas  aos  motivos  determinantes  da  solicitacao
das informac6es de relevante interesse ptiblico.

§ 2° - A disponibilizac5o dos atos e documentos devera ser atendida em prazo nao superior a
vinte dias ap6s o requerimento.

§   3°  -  0  prazo  referido  no   §   2°   podera  ser  proITogado  por  mais  dez  dias,  mediante

justificativa expressa, da qual sera cientificado o requerente.

§ 4° - A fin de proporcionar mais eficiencia e economicidade as atividades da gestao priblica
municipal,  todos  os  atos  e  documentos  descritos  no  art.   1°  poderao  ser  disponibilizados  por  midias
eletr6nicas como email, pendrive ou por servidor na "nuvem''.

Art.  7° - Esta  Lei  entra  em vigor na  data  de  sua  publicac5o,  revogadas  as  disposic6es  em
contririo.

Prefeitura Municipal de Iporanga, em  18 de abril de 2019

Valmi
Prefeito do Muni Iporangai-SP
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