
         

 
 

 

 

LEI MUNICIPAL Nº 3.667, DE 27 DE JULHO DE 2022. 

 

Dispõe sobre a divulgação das deliberações e 

atividades desenvolvidas pelos Conselhos 

Municipais na página oficial da Prefeitura e da 

Câmara Municipal na internet e dá outras 

providências. 

 

PREFEITO MUNICIPAL DE FLORES DA CUNHA. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no inciso IV, do art. 63, da Lei Orgânica 

Municipal, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:     

Art. 1º A publicidade das informações das deliberações e atividades desenvolvidas pelos 

Conselhos Municipais será dada na página oficial da Prefeitura e da Câmara Municipal na internet. 

Art. 2º O Executivo Municipal deverá disponibilizar em sua página oficial na internet um 

ícone para acesso público, no qual estarão disponíveis as informações dos Conselhos Municipais, 

quais sejam: 

I – Nome dos integrantes titulares e suplentes, assim como o cargo e instituição ou órgão 

que cada um representa; 

II – Número de telefone, e-mail e endereço para contato com cada conselho; 

III – Calendário prévio com as datas de reuniões; 

IV – Horário e endereço do local previsto para a realização das reuniões; 

V – Arquivos no formato PDF contendo as atas das reuniões, resoluções aprovadas e 

recomendações expedidas. 

Art. 3º A Câmara Municipal deverá disponibilizar em seu site oficial um ícone 

denominado “Conselhos Municipais” redirecionando os usuários de sua página para o link 

correspondente no site da Prefeitura Municipal. 

Art. 4º Deverá ser publicado no Site Oficial o saldo dos recursos destinados aos Fundos 

Municipais correspondentes a cada Conselho Municipal, bem como os projetos, as aplicações e 

destinações dos recursos financeiros aprovados pelos Conselhos Municipais no prazo que prevê a 

Lei Federal nº 12.527/2011. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Flores da Cunha, aos vinte e sete dias do mês de 

julho do ano de dois mil e vinte e dois. 

 

 

 

MARCIO ANTONIO DOTTI RECH 
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