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LEI MUNICIPAL Ng 64U2O21

De 25 de Novembro de2021

"Dispõe soôre a divulgação dos dados dos Conse/hos Municipais na

página ofrcial da Prefeitura e Câmara Municipal na intemet, e dá outras

providências".

Autoria do Vereador Edcarlos de Almeida Vasconcelos

O PREFEITO DO MUNICíPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, EStAdO dA

Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VI, do art.

75, da Lei Orgânica Municipal e demais legislações pertinentes, faço saber que a

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

$frffi$ O Executivo Municipal deverá disponibilizar em sua página oÍicial na

internet, um ícone para acesso público contendo os seguintes dados dos conselhos

Municipais:

I - Nome dos integrantes titularês e suplentes, assim como o cargo e instituição

ou órgáo que cada membro representa;

ll - Dados parâ contato com o conselho (telefone, e-mail e endereço);

lll - Calendário anual contendo as datas de reuniÕes a realizar-se;

lV - Horário e endereço do local onde oconem as reuniões;

V - Arquivos contendo as datas das reuniões e resoluções aprovadas.

Parágrafo único. Os arquivos citados no inciso V deverão ser disponibilizados

no Ícone "Conselhos Municipais' no site da Prefeitura Municipal até 30 (trinta) dias

depois de confeccionados.

I A Câmara Municipal deverá disponibilizar em seu site oficial um ícone

denominado "Conselho Municipal" redirecionando os usuários de sua página para o link
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO COND
End. Rue Reimuíúo Ribêiío - Centro, São Fãncisco do Coíús.BA

CEP: 43.S00400 / Tel.: O'l) 365í-4401

tse ts 1

6.

*.- _--r {r.r,}{iã ,

SE@V
,.'UBLÍCADO l
oÂ*r_l.L..rz€l_
;fSnfry '\F-rtt(
ltl.aft. 1sqr,"o

da Prefeitura Municipal.
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I Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as

disposições em contrário.

São Francisco do Conde-BA, 25 de novembro de 2021.

ANTÔN IO CARLO c CALMON
E

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO FRANCISCO DO CONDE
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