
LEI Nº 1.884, DE 19 DE ABRIL DE 2011.  
 
 
 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 
"PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 
PÚBLICA DE PINHAL GRANDE". 

 
 
 NILVO ANTONIO LAGO, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do 
Rio Grande do Sul. 
 Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 
 
 Art. 1º. O Poder Executivo disponibilizará, em sua página na internet, um 
espaço destinado a dar publicidade aos dados e informações de interesse público 
referentes aos atos dos órgãos e entidades da Administração, direta e indireta, Municipal, 
possibilitando o conhecimento, o acompanhamento e a fiscalização das ações dos agentes 
e gestores públicos pelo cidadão pinhal-grandense. 
 
 Parágrafo Único. O espaço relativo ao Poder Executivo denominar-se-á 
"Portal da Transparência Pública de Pinhal Grande"  
 
 Art. 2º. Deverão ser objeto de publicação no "Portal da Transparência 
Pública de Pinhal Grande", a partir de janeiro de 2011: 

I – Todas as leis em vigência no Município; 
II -  atas ou relatórios das Audiências Públicas realizadas pelo Poder 

Executivo; 
III -  atas de reuniões e informações de atividades relevantes dos Conselhos 

Municipais de caráter deliberativo e/ou consultivo; 
IV -  os editais de quaisquer processos licitatórios na íntegra, as atas das 

sessões, os atos de homologação e os contratos firmados, em extrato e na íntegra, com os 
respectivos aditivos, quando houver;   

V - os contratos, convênios e termos de cooperação firmada/firmados pela 
municipalidade; 

VI – relatórios mensais  da movimentação financeira , contendo as receitas 
(próprias e transferências), as despesas e a disponibilidade em caixa e em bancos;  

VII –  relatório mensal  da liberação de recursos públicos do Município para o 
pagamento de despesas com viagens de servidores, secretários, prefeito e vice-prefeito 
para fins previstos na legislação municipal pertinente para qualquer localidade fora do 
Município de Pinhal Grande;  

VIII - relação completa dos servidores públicos municipais ativos 
classificados da seguinte forma:  

a) servidores efetivos, com a respectiva lotação, por secretaria ou órgão 
equivalente,  

b) servidores comissionados, com a respectiva lotação, por secretaria ou 
órgão equivalente; 



c) servidores contratados por tempo determinado, com a respectiva lotação, 
por secretaria ou órgão equivalente, 

IX  - estagiários contratados, com a respectiva lotação, por secretaria ou órgão 
equivalente. 

X - relação completa dos veículos da municipalidade, identificando-os por 
número de controle da frota, marca e modelo, ano de fabricação e órgão ou unidade 
administrativa ao qual está vinculado;  

XI -  lista das famílias ou munícipes cadastrados para obtenção da casa 
própria, separados por modalidade de preferência, com indicação de data do 
cadastramento; 

XII -  tramitação de solicitações ou requisições de serviços públicos 
endereçados à municipalidade, inclusive relativos a consultas e exames agendados nas 
unidades da rede pública municipal de saúde;  

XIII -  relação das obras de engenharia (construção, ampliações e reformas) 
da municipalidade, concluídas ou em andamento, bem como planilha de serviços da 
empresa executora, contendo orçamento sintético global.  
 
 § 1º. As propostas concernentes às leis orçamentárias deverão ser incluídas 
no Portal no momento de envio a Câmara Municipal. 
 
 § 2º O Editais do processos licitatórios deverão ser publicados no portal  no 
momento de sua expedição.  
 
 § 3º. As receitas e despesas constantes do relatório da movimentação 
financeira serão discriminadas da seguinte forma:  

I - as receitas, por origem, valor e conta que recebeu o crédito;  
II -  as transferências, também com o número do convênio e do órgão 

conveniado;  
III -  as despesas, pelo número do respectivo processo, nota de empenho, 

beneficiário e valor.  
 
 § 4º. A relação dos servidores públicos municipais deverá ser atualizada 
dentro de, no máximo, 7 (sete) dias úteis após a publicação dos atos de nomeação, 
exoneração ou demissão no órgão oficial do Município.  
 
 § 5º. As informações para as quais não houver prazo específico determinado 
nesta legislação ou em outra  deverão ser atualizada dentro de, no máximo, 7 (sete) dias 
úteis após a sua publicação  no órgão oficial de  do Município.  
 
 Art. 3º. O Portal da Transparência Pública de Pinhal Grande deverá ser 
permanentemente atualizado, observada a freqüência estabelecida nesta lei para os casos 
especificados.  
 
 Art. 4º. Os dados e informações disponibilizados deverão ser veiculados por 
tempo indeterminado, permitindo que o cidadão possa acompanhar a evolução das 
receitas, despesas, programas e projetos da municipalidade.  
 



 Art. 5º. A interrupção temporária do serviço só poderá ocorrer em caso de 
problemas técnicos nos servidores, sistemas ou equipamentos próprios ou contratados 
pela Administração para o funcionamento do Portal.  
 
 Art. 6º. Para permitir ao cidadão a localização de qualquer dado ou 
informação de interesse público divulgada conforme o disposto nesta Lei, o Portal da 
Transparência Pública de Pinhal Grande deverá disponibilizar mecanismo eficiente de 
busca.  
 
 Parágrafo Único. Para os efeitos desta lei, consideram-se termos técnicos as 
palavras ou expressões que não fazem parte do vocabulário coloquial dos cidadãos 
comuns, inclusive as de língua estrangeira.  
 
 Art. 7º. Subordinam-se às disposições desta Lei, além dos órgãos da 
administração direta, as demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo 
Poder Executivo do Município.  
 
 Art. 8º. Negar, omitir, retardar ou adulterar dados e informações de interesse 
público DIVULGADAS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA ou prestar declarações 
falsas sujeitará os responsáveis, inclusive o Chefe do Poder, às penalidades da lei.  
 
 Art. 9º. O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à execução do 
disposto na presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 
publicação, sob pena de responsabilidade. 
 
 Parágrafo Ùnico. O prazo para disponibilização das Leis Municipais 
promulgadas anteriormente à 2005 é de 180 dias a contar da promulgação da presente 
Lei.  
 
 Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 
19 de abril de 2011. 

 
 
 
 

NILVO ANTONIO LAGO 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e publique-se 

 
 
 

RUY RUBIN 
Secretário Municipal da Administração 


