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LEI MUNICIPAL N° 3.145/2018, DE 22 DE OUTUBRO DE 2018

Dispõe sobre a transmissão ao vivo, via
internet, das sessões públicas
presenciais que envolvam
procedimentos licitatórios realizadas no
âmbito do Município de Novo
Hamburgo, e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:

Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo
a seguinte Lei:

Art. 1° As sessões públicas presenciais que envolvam os procedimentos
licitatórios realizados pelos órgãos da Administração Direta, Autarquias, Fundações,
Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas no âmbito do Município de Novo
Hamburgo serão gravadas e transmitidas ao vivo, via internet, em consonância com os
princípios da publicidade e da transparência dos atos administrativos.

S 10 Não havendo possibilidade técnica de transmissão ao vivo, a sessão será
gravada e retransmitida na primeira oportunidade em que houver disponibilidade de sinal no
sítio eletrônico do órgão ou entidade responsável pela realização do procedimento licitatório.

~ 2° Não se aplica esta Lei à modalidade Pregão Eletrônico.

Art. 2° Os editais de licitação conterão cláusula específica contendo autorização
do uso e veiculação de imagens, a qual dar-se-á por declaração expressa assinada pelos
licitantes, a constar como anexo do mencionado edital.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor após decorridos 120 (cento e vinte) dias da data
da sua publicação oficial.

Registre-se e Pu

LINÉ AUM
Secretário Muni Ipal de Administração

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO, aos 22
(vinte dois) dias do mês de outubro do ano de 2018.
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