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Emenda nº01 a Lei Orgânica, de 30 de dezembro de 2014
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A Câmara Municipal de Barroso aprovou e a sua Mesa Diretora,
cumprindo a legislação em vigor, promulga a seguinte Emenda a Lei
Orgânica:
Art. 1º - Ficam acrescidos os §§ 4º e 5º ao art. 85 da Lei Orgânica Municipal
com a seguinte redação, sem prejuízo das normas federais e estaduais sobre a
matéria:
“§ 4º – Todos os documentos referentes ao processo licitatório, inclusive
o edital, as propostas apresentadas pelos participantes, os recursos, os
contratos celebrados com o vencedor do certame e as notas fiscais de
compra de mercadorias e de aquisição de serviços, deverão ser
disponibilizadas para consulta digital até 10 dias após sua emissão ou
geração, possibilitando o acompanhamento de todas as fases do
andamento do processo licitatório.
§ 5º - A disponibilização dos documentos que compõem o processo
licitatório deverá ser efetuada no sítio (“site”) oficial da Prefeitura
Municipal, no caso de processo licitatório do Executivo, ou no sítio
(“site”) oficial da Câmara Municipal, no caso de processo licitatório do
Legislativo, sem prejuízo das normas estaduais ou federais sobre a
matéria.
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Art. 2º - Os Poderes Executivo e Legislativo municipais tem 60 dias contados
da data da sua publicação, para adequarem os seus respectivos sistemas
digitais às exigências desta Emenda.
Art. 3º - Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Barroso, 30 de dezembro de 2014.
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