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ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNIcIPAL DE ALAGOINHAS

REQUERIMENTO NO O5O/2022.

REQUER TNFORMAÇOES AO PREFE|TO
MUNICIPAL SOBRE A LEI NO 2,62812022,

QUE DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO NO

SITE DA PREFEITURA MUNlCIPAL DE

ALAGOINHAS DOS DADOS BÁSICOS DE
TODAS OBRAS PUBLICAS MUNICIPAIS.

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

Requeiro a V. Ex.a que sejam solicitados ao Sr. Prefeito Municipal os

seg u intes esclarecimentos :

a) A Lei no 2.628/2022 esÍá sendo cumprida pela Administração
Municipal?

b) Se a resposfa anterior for negativa, por qual motivo a Lei no
2.628/2022 não esfá sendo cumprido pelo Sr. Prefeito Municipal de
Alagoinhas?

c) Quando o Sr. Prefeito Municipal vai dar efetivo cumprimento ao que
estabelece a Lei no 2.628/2022?

JUSTTFTCAÇÃO

CONSIDERANDO que a Lei no 2.62812022, do MunicÍpio de
Alagoinhas, determina a divulgação no site oficial da Prefeitura Municipal dos
dados básicos de todos os projetos de construção, reforma e demais obras
públicas municipais que estejam em andamento;

Rua Coronel Philadelfo Neves, sn-Juracy Magalhães-CEP.:48.005-670- Fone: (75) 3182 3333
www.camaradealagoinhas.ba.gov.br

Alagoinhas - Bahia

ffii
! =.", A I tt /Z)!AÚA\I íj|fi, a4',@

EM SESSAO



cÂ M A RA r',;no.?rlt'#f;*o o,,r, o,

CONSIDERANDO que, até o presente momento, inexiste notícia de
que a Administração Publica Municipal tenha dado efetivo cumprimento ao que

estabelece a Lei no 2.62812022',

CONSIDERANDO que o Ad. 37, da Constituição Federal, estabelece
que a Administração deve agir de acordo com o princípio da legalidade, ou

seja, a lei deve ser cumprida, sob pena de configuração de ato de improbidade;

CONSIDERANDO que o art. 1o, XlV, do Decreto Lei n 201167,

estabelece que comete crime de responsabilidade o Prefeito que se nega

executar a lei municipal, a saber:

Art. 10 São crimes de responsabilidade dos Prefeitos
Municipal, suieiÍos ao julgamento do Poder Judiciário,
independentemente do pronunciamento da Câmara dos
Vereadores:
XIV - Negar execução a lei federal, estadual ou
municipal, ou deixar de cumprir ordem iudicial, sem dar o
motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, â
a uto ridade com pete nte.

Solicito o apoio dos nobres vereadores para aprovação do

presente Requerimento de lnformação.

Sala de SessÕes da Câmara Municipal de Alagoinhas, 06 de dezembro de
2022.

Vereadora autora
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