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LEI ORDINÁRIA Nº 1.904, DE 03 DE AGOSTO DE 2018.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 03 de Agosto de 2018;
129ª da República.

________________________

                Prefeito

Dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo, das sessões
de licitações públicas realizadas pelos Poderes
Legislativo e Executivo, no âmbito do Município de
Parnamirim, na forma que especifica.

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM/RN, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a câmara municipal aprovou e eu sanciono
a seguinte lei:

Art. 1º - Os Poderes Legislativo e Executivo do Município de Parnamirim,
além de promover a transmissão on-line, via internet, de todas as licitações
realizadas no âmbito de cada Poder, deverão ainda promover a gravação em
áudio e vídeo de todas as sessões de licitação e disponibilizar os arquivos
gravados, na internet.

§ 1.º - As filmagens deverão conter todos os documentos relativos aos
Processos de licitação, e não apenas editais.

§ 2.º - As gravações das sessões citadas no caput deste artigo deverão ser
disponibilizadas, na íntegra, no site oficial de cada um dos Poderes, no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento de cada
sessão de licitação.

Art. 2.º - As despesas decorrentes da implementação dos termos desta Lei,
correrão por dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se
necessário.

Art. 3.º - Os Chefes dos Poderes Legislativo e Executivo terão o prazo de
até 120 (cento e vinte) dias, contados da publicação desta Lei, para
implementar todos os termos desta norma jurídica.

Art. 4.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 03 de Agosto de 2018.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito de Parnamirim

 


