
Av. 1º de Maio, s/nº - Bairro Bela Vista – CEP: 68.488-000 
Fone: (94) 3786 0119 – e-mail: camarabbranco2017@gmail.com 

 

 

Estado do Pará 

PODER LEGISLATIVO  

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO 
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Projeto de Lei nº 004/2021  

Regulamenta a colocação de placas 

informativas em todas as obras públicas 

realizadas no município de Breu Branco – 

PA. 

 

Art. 1º - Todas as obras públicas realizadas no Município de Breu Branco – PA 

deverão conter placa informativa com os dados referentes a realização da obra, 

constando, obrigatoriamente: 

I. data de início e término da obra; 
II. dados referentes as empresas executoras da obra; 

III. número do contrato administrativo ou procedimento licitatório; 
IV. valor contratado e valores agregados no decorrer da realização da obra; 
V. contato do órgão de fiscalização; 
VI. endereço para vista integral do processo de licitação e/ou retirada de 

cópia do contrato; 
VII. nome completo, número da inscrição do CREA e o número da ART – 

Anotação de Responsabilidade Técnica do engenheiro responsável pela 
fiscalização da obra; 

VIII. dotação orçamentária, origem dos recursos e Secretaria gestora dos 
recursos.  
 

Art. 2º - As obrigações constantes nesta lei deverão ser expressas no edital de 

licitação e exigidas como forma de cumprimento do contrato. 

Art. 3° - A falta de realização do dispositivo na presente Lei incorrerá na 

aplicação de pena, correspondente a 10% (dez por cento) do valor contratado. 

Art. 4° - Esta lei se aplicará às obras iniciadas a partir de sua entrada em vigor. 

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Breu Branco - PA, 08 março 2021. 

 

 

Oldeny Freitas Meira 

Vereadora Nêga 
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Justificativa 

O presente Projeto de Lei dispõe sobre as informações a serem 

disponibilizadas nas placas indicativas de obras públicas realizadas direta ou 

indiretamente pelo Município de Breu Branco – PA. 

O objetivo é incrementar os níveis de transparência administrativa, permitindo à 

população o conhecimento e a vigilância sobre as obras municipais realizadas 

com o dinheiro público. 

A proposição apresentada busca suplementar a Lei 5.194/1966, no que cabe 

ao município, provendo maior concretude ao princípio constitucional da 

publicidade e ao direito fundamental à informação, uma vez que a Constituição 

Federal, em seu Art. 30, II, assegura aos Municípios a competência 

suplementar a legislação federal e estadual no que couber. 

Sendo assim, a presente propositura se encontra de acordo com a ordem 

constitucional, apresentando conteúdo que se harmoniza com as demais 

regras que conferem acesso às informações de interesse público, sacramento 

a legitimidade do Município para suplementar a legislação no assunto. 

Por todo exposto, considerando a relevância do tema, convido todos os parlamentares 

representante dessa Cada de Lei a votarem favorável a presente proposição por se 

tratar de tema que privilegia a transparência e a publicidade. 

 

 

Breu Branco - PA, 08 de março de 2021. 

 

 

_______________________ 

Oldeny Freitas Meira 

Vereadora Nêga 


