
PROJETO DE LEI Nº 145 DE 08 JUNHO DE 2017. 

 

 

Institui o Portal de transparência 

e dá outras providências. 

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no uso 

de suas atribuições legais, apresenta à consideração dessa Colenda Casa Legislativa o 

seguinte: 

 

 

PROJETO DE LEI: 

 

Art. 1º Fica instituído o Portal da Transparência do Município de Bagé, endereço 

eletrônico disponibilizado na Internet. 

 

Parágrafo único. O acesso ao Portal da Transparência, instituído por esta lei, dar-se-á 

por meio de “link” inserido, via internet, na página inicial da Prefeitura de Bagé. 

 

Art. 2º O Portal da Transparência, divulgará as seguintes informações a cerca dos 

órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal: 

 

I- receita; 

II- execução orçamentária e financeira; 

III- despesas de custeio; 

IV- licitações; 

V- convênios ou instrumentos congêneres; 

VI- diárias e passagens; 

VII- quadro funcional; 

VIII- folha de pagamento, e, 

IX - contratação de pessoal e de serviços. 

 

Art. 3º Toda a receita do Executivo Municipal deverá ser divulgada e atualizada 

mensalmente no Portal da Transparência do Município de Bagé. 

 

Parágrafo único. A receita proveniente de transferências governamentais deverá ser 

tipificada por programas e convênios. 

 

Art. 4º A execução orçamentária e financeira do Executivo Municipal deverá ser 

divulgada e atualizada mensalmente, discriminando: 

 

I- despesa por código dos programas orçamentários; 

II- descrição da natureza das despesas; 

III- orçamento atualizado, levando em consideração os recursos consignados na Lei 

Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais; 

IV- valor liquidado no ano considerado, para os exercícios encerrados e o valor pago 

até o mês considerado para o exercício corrente; 

V- percentual de recursos liquidado comparados aos autorizados; 



VI- percentual de recursos pagos comparados aos autorizados. 

 

Art. 5º As despesas de custeio do Executivo Municipal deverão ser divulgadas e 

atualizadas, discriminando: 

 

I- órgão; 

II- objeto da despesa; 

III- quantidade; 

IV- valor correspondente. 

 

Art. 6º O Portal da Transparência divulgará, de forma atualizada semanalmente, as 

seguintes informações, sobre as licitações promovidas pelo Executivo Municipal: 

 

I- órgão; 

II- número da licitação e do processo; 

III- modalidade; 

IV- objeto; 

V- número de itens licitados; 

VI- data, hora e local da abertura das propostas; 

VII- situação do processo; 

VIII- data, hora e local do julgamento das propostas; 

IX- após o julgamento, discriminação do nome e dos valores da proposta vencedora, 

bem como de suas concorrentes. 

 

§1º As informações deverão permanecer no Portal de Transparência pelo prazo 

mínimo de 5 (cinco) anos após o encerramento da respectiva licitação. 

 

§ 2º Junto às informações, deverá existir “link” para solicitação, por meio eletrônico, 

da íntegra dos documentos relativos ao processo e licitação. 

 

Art. 7º O Portal de Transparência divulgará mensalmente, de forma atualizada, as 

seguintes informações referentes aos convênios ou instrumentos congêneres: 

 

I- natureza; 

II- justificativa; 

III- órgão responsável pela sua gestão; 

IV- nome do conveniado; 

V- valor do repasse; 

VI- número do convênio e do processo; 

VII- valor da contrapartida se houver; 

VIII- valor total do convênio ou instrumento congênere; 

IX- período de vigência. 

 

§ 1º As informações deverão permanecer no Portal de Transparência pelo prazo 

mínimo de 5 (cinco) anos após o encerramento do convênio ou do instrumento congênere 

pactuado. 

 



§ 2º O Executivo Municipal divulgará, mensalmente, a lista dos conveniados 

inadimplentes com os termos do convênio ou do instrumento congênere pactuado. 

 

Art. 8º As informações sobre diárias e as passagens pagas a servidores públicos em 

viagens em razão do trabalho ou a colaboradores eventual em viagens no interesse do 

Executivo Municipal serão divulgadas e atualizadas mensalmente no Portal de Transparência, 

de forma discriminada: 

 

I- órgão; 

II- nome do servidor; 

III- cargo ou função; 

IV- origem e destino de todos os trechos; 

V- período; 

VI- justificativa; 

VII- valores pagos. 

 

Art. 9º O Portal de Transparência deverá, de forma atualizada e semestralmente, 

divulgar as informações sobre o quadro funcional do Executivo Municipal, por órgão, da 

Administração Direta e Indireta com a seguinte discriminação: 

 

I- número total de funcionários; 

a) lotados; 

b) estatutários; 

c) celetistas; 

d) cedidos, discriminando o órgão de destino; 

e) com cargos em comissão; 

f) com funções gratificadas; 

II- número de estagiários lotados. 

 

Art. 10 A relação nominal dos detentores de cargo em comissão, de funções 

gratificadas e dos estagiários, por órgão, deverá ser divulgada e atualizada mensalmente, 

assim discriminada: 

 

I- cargo; 

II- lotação; 

III- padrão de remuneração. 

 

Art. 11 O valor total da folha de pagamento, bem como o percentual de 

comprometimento da receita, com servidores ativos, inativos e cedidos por outros poderes, 

especificando os valores por órgão do Executivo, deverá ser divulgado e atualizado 

mensalmente. 

 

Art. 12 O Portal de Transparência informará sobre as contratações de pessoal e de 

serviços terceirizados e em caráter emergencial pelo Executivo Municipal, de forma 

atualizada e mensalmente, com a seguinte discriminação: 

 

I- natureza; 

II- justificativa; 



III- órgão responsável pela gestão; 

IV- número do processo; 

V- quantidade; 

VI- prazo de vigência do contrato; 

VII- remuneração individual; 

VIII- valor total do pagamento. 

 

Art. 13 O Poder Executivo Municipal poderá criar comissão ou grupo de trabalho 

formado por servidores efetivos de diferentes órgãos da administração, destinados ao contínuo 

e aperfeiçoamento do Portal de Transparência. 

 

Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 08 de junho de 2017. 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal 
EDUARDO DEIBLER 

Secretário/GEPLAN 


