
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

PROJETO DE LEI Nº 203/2017.                                                 Em, 18 de setembro de 2017. 

 

Fica o Poder Executivo obrigado a publicar no 

site da Prefeitura o cronograma das obras 

públicas Municipais em execução e dá outras 

providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS,  

RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a publicar no site da prefeitura o 

cronograma das obras municipais em execução, contendo o seguinte: 

I - Fotos da obra. 

 a) As fotos deverão ser atualizadas mensalmente demonstrando a evolução da obra. 

 

 II - Nome da Empresa vencedora da licitação, bem como o número do CNPJ (Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica); 

 

 III - Valor do Contrato firmado entre as partes; 

  

 IV - Prazo para conclusão da obra. 

 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias, 

contados da data de sua publicação.  

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2017. 

 

VANDERLEI RODRIGUES BENTO NETO 

Vereador 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

JUSTIFICATIVA: 
A divulgação do andamento das obras públicas no site da Prefeitura tem como objetivo 

manter a população bem informada e participativa na elaboração e na fiscalização de políticas 

públicas no Município. 

Ao publicar as fotos do desenvolvimento das obras, bem como do custo pago e do 

prazo de realização, o Executivo Municipal proporcionará aos munícipes informações de 

como seus impostos vem sendo empregados. 

O direito à informação é um ponto primordial para a democracia. E o Poder 

Legislativo tem o dever de zelar para que este direito seja cumprido em nosso município. 

A disponibilização de dados abertos pelos órgãos públicos é de fundamental 

imponência para a sociedade no acompanhamento da atuação de seus representantes, e 

essencial para a participação política. 

 

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2017. 

 

VANDERLEI RODRIGUES BENTO NETO 

Vereador 

 


