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PROJETO Dp LEI N". 0+ 12A22
Luiz André Bezerra Campos

Tauá, 26 de janeiro de 2A22

Determina a obrigatoriedade de afixação de
placa informativa em obra pública paralisada no
Município de Tauá/CE, contendo a exposiçâo
dos motivos de sua interrupçáo, com dados do
ôrgão responsável e dá outras providências"
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CÂNTENE MUNIcIPAL DE TAUÁ

DECRETA

Art. L" - Torna-se obrigatória a afixaçáo de piacas informativas ern obras
publicas municipais ou que tenham a participaçáo do Poder Publico
Municipal, que estejam paralisadas.

§ 1" - Para efeitos desta Lei, deve ser considerada a obra na situaçáo de
"paraiisadâ", a que estiver com as atividades cessadas no período mínimo de
4S{quarenta e cinco) dias ou já houver formaiizado o Termo de Paralisaçáo;

§ 2' - As placas informativas clerreráo estar ohr:igatoriamente em local de fácil
visiLrilidade e em perfeito estado de conservaçáo, durante todo o tempo de
paralisaçáo da obra, e conter as seguintes informações:

I - nome, endereço e telefone do órgão publiccl responsável pela obra;

1l - nome, endereço e telefone da empresa contratada, responsávei pela oi:ra;

III - motivos d.a paralisação da obra;

IV - data de início da paralisaçáo;

V - informaçÕes sobre o custo globai da obra, os valores já pagos e o
percentual de execuçáo da obra ate a paralisaçáo;

Vi * nitmero do contrato, seus respectivos aditivos e Termo de Paralisaçáo

Art. 2' - O órgáo publico responsável pela obra, terá o praza máxirno de 15
(quinze) dias uteis para a fixação da placa informativâ no local da obra
paralisada, â contar das condiçÕes previstas no § 1" clo Art. 1" desta Lei.
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§ 1' - O orgáo publico responsavel pela obra, no mesma prazo remeterá à
Câmara Municipal de Tauá, ofício com as motivaçoes da paralisaçáo e
quais serào as providências tomadas para que a mesma tenha a execução
dos serviços retomados.

§ 2' - As informaçÕes anexadas ao oficio também devem ter caráter de
divulgaçáo publica, de modo que sua riivulgaçáo seja veiculada nos demais
portais e redes oficiais da Prefeitura Municipal de Tauá.

Art. 3o O descumprimento desta Lei, caracteriza-se como improbidade
administrativa e obriga aos infratores o pagamento de multa diária de 5O
Uniciades Fiscais Municipais (UFMs) olr indexador utilizacio parâ calcular
tributos, multas, restituiçãc rle valores, processos tributârios ou processos
administrativos, a contar do dia da omissão da placa, até a sua fixaÇão
comprr:vada.

Art. 4" Esta Lei poderá ser regulamentada por clecreto.

Art, 5" As despesas decorrentes da execuçáo da presente Lei, ocorrerão por
conta de dotações orÇamentárias proprias, suplementadas se necessário.

Art. 6" Esta Lei entra em vigor na data de sua pubrlicaçáo"

Plenário, 26 de janeiro de 2ü22.
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JUSTIF'ICATIVA

O presente Projeto de Lei tem como objetivo garantir a transparência em
relaçáo às obras publicas paraiisadas, viabilizando a divulgaçáo de todas as
informaÇÕes referentes à destinaçáo da verba empregada a favor da
comunidade tar.raense.

Desta forrna, dados relevantes, como o motivo da paralisaçáo, os
valores apiicados ate a interrr-rpçáo, o órgáo responsável pela gestào e
fiscaiizaçáo do contrato, deveráo ser expostos em placas informativas para
que a populaçáo possa aconlpanhar o anclament<l das obras.

Espera-se que a referida proposiçáo torne-se Lei para evitar o conhecirlo
sentimento de insatisfaçáo que obras publicas paralisadas podem causar â
população, que geralmente espera com anseio pela entrega do equipamento
pelo poder publico, sem saber os rnotivos da interrupção e qual será o
desfecho da problemática.

Através deste projeto, toda a populaçáo tauaense será incentivada a
conhecer o processo e, principalmente, participar do controle c1o dinheiro
pubiico no Município de Tauá.

Trata-se de medida necessária que possui perfeita harmonia com o inciso I
do art. 23 e a artigo 37 da Constituição Federal de 1988, que preveem:

«Art, 2g - É de competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios:

| - zelar pela guarda da Constituição das leis e das instituições
democráticas e conservar o patrimônio público. {...}"

"Art, 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos prineípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. {...}"

A submeter o projeto à apreciação dessa Egrégia Casa, estar:ros certos de
que os Senhores Vereadores saberão reconhecer o grâu cle importância à sua
aprovaçáo.

Âproveitamos â oportunidade para reiterar as Vossas Excelências, protestos
de elevado âpreÇo.
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