
Câmara Municipal de Nazaré da Mata - PE 
Casa Joaquim Nabuco

LEI MUNICIPAL N° 422/2019

EM ENTA: Obriga o Poder Executivo a divulgar; em 
tempo real, as despesas e receitas do governo 
municipal por meio de aplicativo para celulares

A MESA DIRETORA CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA 
MATA-PE, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que o Prefeito 
Constitucional do Município de Nazaré da Mata-PE, pelo silêncio, nos termos do 
artigo 47, §3°, da Lei Orgânica Municipal, tacitamente SANCIONOU, e ELA. 
nos ternos do artigo 47, § 7o, da Lei Orgânica Municipal, PROMULGA a 
seguinte LEI:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo obrigado a disponibilizar aplicativo para 
celulares para divulgação -  em tempo real - das receitas e despesas do orçamento 
público municipal.

Art. 2° - A divulgação de que trata o art. 1o desta Lei será feita em aplicativo 
para celulares disponibilizado gratuitamente.

Parágrafo único. A publicidade conterá, no mínimo, o valor e percentual 
correspondente as seguintes categorias:

I -  categoria de despesa, divididas por:

a) Poder;
b) Órgão público;
c) Áreas;
d) Recursos humanos;
e) Fornecedores;
f) Prestadores de serviços;
g) Diárias de viagens.

II -  categoria de receita, revelando as respectivas fontes;
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Art. 3° - 0  Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no 
prazo de 60(sessenta) dias, a contar de sua publicação.

Art. 4 °  - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de da Mata, em 19 de julho de 2019. 
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