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PROJETO DE LEI  

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 

suas atribuições. 

D E C R E T A : 

Art. 1º Fica a Administração Direta, Indireta e Fundacional do Poder Executivo obrigada 

encaminhar à Câmara Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias antes da sua homologação, 

cópia na íntegra de todo e qualquer processo de licitação da modalidade 

Dispensa/Inexigibilidade. 

Parágrafo único. A remessa do Processo deverá ser acompanhada dos respectivos 

documentos e elementos que o instruiu, incluindo todos os concorrentes, avaliações, planilhas, 

e edital completo. 

Art. 2º O não cumprimento ou o retardamento injustificado, enseja infração político-

administrativa do responsável, sujeito ao julgamento pela Câmara Municipal nos termos da 

Lei Orgânica do Município de Vila Velha ES, art. 73, I e III. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em 

contrário. 

Vila Velha ES, 05 de novembro de 2018. 

 

NILMA MARIA GUEZ DA SILVA 
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INSTITUI, no âmbito do Município de 

Vila Velha, a obrigatoriedade da 

remessa à Câmara Municipal de cópia 

de todos os processos de licitação da 

modalidade dispensa/inexigibilidade. 
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Justificativa. 

 

Nobres Edis, 

 

O objetivo do presente Projeto de Lei em estabelecer a obrigatoriedade do Poder Executivo 

Municipal de enviar ao Poder Legislativo, todos os Processos de Dispensa/Inexigibilidade de 

Licitação dentro de cinco dias antes de sua homologação, tem o mais preciso caráter 

fiscalizador e de acompanhamento da movimentação do erário público. 

Se faz necessária a tramitação do presente Projeto de Lei em Regime de Urgência pelo fato de 

que qualquer ausência de fiscalização ou de acompanhamento pelo Poder Legislativo poderá 

incorrer em enorme prejuízo ao erário público, trazendo assimlimites á Administração de 

forma urgente e imediata. 

Razões pelas quais necessários e compreensíveis os votos dos nobres companheiros para 

aprovação da tramitação do Regime de Urgência, e,ao final damatéria proposta. 

Vila Velha ES, 05 de novembro de 2018. 
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