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Lei
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N° DIÁRIO 
DOM2863

DATA PUBLICAÇÃO 
20/09/2019

LEI ORDINÁRIA Nº 1.975, DE 05 DE SETEMBRO DE 2019.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 05 de Setembro de 2019; 130ª da
República.

                               ________________________

                                              Prefeito

                       de Abril de 2019; 130ª da República.

                             ________________________

                                             Prefeito

Torna obrigatória a prestação de contas das receitas originárias
de multas de trânsito e de sua destinação, por meio da
divulgação das informações em seu sítio oficial, em local de fácil
aceso ao público, no Município de PARNAMIRIM/RN.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM:

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprova e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal obrigado a prestar contas das receitas
originárias das multas de trânsito e de sua destinação, por meio da
divulgação das informações em seu sítio oficial, em local de fácil acesso ao
público, e também utilizando outros meios e instrumentos legítimos.

Parágrafo único. A prestação de contas deverá ser mensal, assim
que as informações estiverem disponíveis.

Art. 2º - O sítio de que trata o caput do art. 1º desta lei deverá conter,
dentre outras já estabelecidas em legislações, as seguintes informações:

I - A previsão e o realizado da receita originária das multas de
trânsito;
II - O número total de multas de trânsito aplicadas, detalhadas pelo
tipo de infração;
III - os registros sintéticos e analíticos dos valores empenhados,
liquidados e pagos, detalhando o nível de sub elemento de despesa
e dos gastos com recursos provenientes das multas de trânsito;
IV - Os saldos oriundos de exercícios anteriores e transferidos a
competências futuras.

Art. 3º - As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor em 90 (noventa) dias, contados da data de
sua publicação.

Parnamirim/RN, 05 de Setembro de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 


