
LEI Nº 2069 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017 

 

“Dispõe sobre implantação do Portal da 

Transparência e dá outras providências”. 

A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, aprovou, e eu, 

Prefeito Municipal, de acordo com a competência que me é atribuída pelo art. 11 da Lei 

Orgânica, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º- Ficam os órgãos públicos municipais obrigados a implantar, de forma integral, o 

Portal da Transparência, previsto na Lei Complementar no. 131/2009 e na Lei Federal 

12.527/2011, assegurando que nele estejam inseridos e atualizados em tempo real os dados 

previstos nos mencionados diplomas legais e no Decreto Federal no. 7.185/2010 – art. 7º. -, 

inclusive com o atendimento aos seguintes pontos: 

I- Quanto à receita, a disponibilização de informações atualizados incluindo 

natureza, valor de previsão e valor arrecado;  

II- Quanto à despesa, a disponibilização de dados atualizados relativos ao: 

a. Favorecido; 

III- Disponibilização de informações concernentes a procedimentos licitatórios, 

inclusive: 

a. Íntegra dos editais de licitação; 

b. Resultado dos editais de licitação; 

c. Contratos na íntegra. 

d. Número/ano do edital. 

IV- Apresentação: 

a. Das prestações de contas (relatório de gestão) do ano anterior; 

b. Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária dos últimos 6 meses; 

c. Do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 6 meses; 

d. Do relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informações 

recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os 

solicitantes 

V- Indicação no site a respeito do Serviço de Informações ao Cidadão, que deve 

conter: 

a. Indicação precisa no site de funcionamento de um SIC físico; 

b. Indicação do órgão; 

c. Indicação de endereço; 

d. Indicação de telefone; 

e. Indicação dos horários de funcionamento; 

VI- Apresentar possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação; 

VII- Disponibilizar endereços e telefones das respectivas unidades e horários de 

atendimento ao público; 

VIII- Divulgar a remuneração individualizada por nome do agente; 



IX- Divulgar informações relativos a diárias e passagens por nome de favorecido e 

constando data, cargo e motivo da viagem. 

Art.2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário. 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 23 de fevereiro de 2017. 

 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Prefeito Municipal 


