
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 003, DE 25 DE ABRIL DE 2022. 
 
  
 

“Acrescenta o inciso V ao artigo 2º da Lei Municipal nº 
1.068, de 30 de Março de 2017”.  

 

 

 

Art. 1º. Acrescenta o inciso V ao artigo 2º da Lei Municipal nº 1.068, de 30 de Março de 
2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art.2º (...) 
 
V – os avisos, editais, extratos e demais publicações legais de que trata a Lei Federal nº 
14.133, de 1º de Abril de 2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos“(AC).  
 
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Câmara Municipal de Nova Pádua/RS, aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de 
dois mil e vinte e dois. 

 
 

MAICO MORANDI 
Presidente da Câmara Municipal de Nova Pádua 

 
 

GISELI BOLDRIN ROSSI 
Vice Presidente da Câmara Municipal de Nova Pádua 

 
 

DEISE BUNAI 
1ª Secretaria da Câmara Municipal de Nova Pádua 

 
 

ANTÔNIO RODE 
2ª Secretario da Câmara Municipal de Nova Pádua 

 

 



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 
Excelentíssimo Senhores Vereadores: 
 
 

Viemos através deste solicitar a análise e aprovação do Projeto de Lei Legislativo em 

tela, sob os seguintes motivos: 

É de conhecimento de todos os vereadores que o artigo 93 da Lei Orgânica de Nova 

Pádua determina que a publicação das leis e dos atos municipais do Poder Legislativo Paduense 

será feito no seu endereço eletrônico na internet, no órgão oficial ou por afixação em local 

próprio e de acesso ao público. 

A Lei Municipal nº 1.068, de 30 de Março de 2017 complementou o supracitado 

artigo da Lei Orgânica e instituiu como Órgão de Imprensa Oficial dos atos administrativos do 

Poder Legislativo de Nova Pádua o quadro mural instalado no prédio sede da Câmara Municipal e 

o endereço eletrônico www.camaranovapadua.rs.gov.br, na internet. 

Dentre as publicações que deverão ser publicadas no Órgão de Imprensa Oficial do 

Poder Legislativo, estão “os avisos e editais de que trata a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de julho 

de 1993”, conforme o art.2º, inciso IV da Lei Municipal nº 1.068, de 30 de Março de 2017. 

Contudo, tendo em vista que entrou em vigor a Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril 

de 2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, faz-se necessário atualizar o 

regramento do art.2º da Lei Municipal nº 1.068, de 30 de Março de 2017, para fazer constar que 

também deverão ser publicados no Órgão de Imprensa Oficial da Câmara Municipal de Nova 

Pádua os avisos, editais, extratos e demais publicações legais de que trata a Lei Federal nº 14.133, 

de 1º de Abril de 2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

Ressaltamos que não pretendemos, neste momento, revogar o inciso IV Lei 

Municipal nº 1.068, de 30 de Março de 2017, por entendermos que a antiga lei de licitações - Lei 

Federal nº 8.666/93, ainda irá vigorar até o dia 1º de Abril de 2023, podendo ser utilizada 

eventualmente até esta data, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade do gestor. 

Por fim, cumpre mencionar que o site da Câmara Municipal de Nova Pádua sofreu 

profundas reformulações desde 2016, tendo sido premiado nestes últimos anos como Portal 

Destaque pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande Do Sul – TCE/RS com a nota máxima, 

cumprindo seu papel de dar transparência às leis, editais, contratos e demais atos do Poder 

Legislativo junto à comunidade Paduense. 



São esses os motivos pelos quais submetemos esta proposição ao exame dos ilustres 

membros da Câmara Municipal de Nova Pádua. 

Câmara Municipal de Nova Pádua/RS, aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de 
dois mil e vinte e dois. 

 
 

MAICO MORANDI 
Presidente da Câmara Municipal de Nova Pádua 

 
 

GISELI BOLDRIN ROSSI 
Vice Presidente da Câmara Municipal de Nova Pádua 

 
 

DEISE BUNAI 
1ª Secretaria da Câmara Municipal de Nova Pádua 

 
 

ANTÔNIO RODE 
2ª Secretario da Câmara Municipal de Nova Pádua 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


