
PREF.EITURA   MUNlclpAL   DE   IpORAireA
"Capital  dos  Cavernas"

PABX:    (15)   3656-983®   /   e-mail.:    adm©iporanga.sp.gov.br

Pra¢a   Padre   Caiaffa,   70   -   Centro   -   CEP   1833®-®®®   -   Iporanga/SP

CNPJ/MF   46.634.283/®®®1-24   -Inscr.   Estadual   Isenta

wow . ipo ranga . sp . gov . br

PROJETO DE LEI N. 016/2020, DE 19 DE JUNHO DE 2020

"INSTITUI 0 DIARIO 0FICIAL ELETR6NIC0 D0 MUNIcipI0 DE IPORANGA,

ESTAD0  DE  SA0  PAULO,  COMO  VEicuLO  OFICIAL  DE  COMUNICAGAO  DOS  ATOS

NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS, E DA 0UTRAS PROVIDENCIAS."

VALMIR DA SILVA, Prefeito do Municipio de lporanga, Estado de S5o.Paulo, no uso das

atribuic6es;

FAZ SABER que a Camara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.  1° - Fica instituido como veiculo oficial de comunicacao, publicidade e divulgacao dos

atos normativos e administrativos, o Di5rio Oficial Eletr6nico do Municipio de lporanga/SP.

Parigrafo   tinico.   Ser5o   publicados   no  Diario   Oficial   Eletr6nico   os   atos   normativos   e

administrativos   dos   Poderes   Executivo   e   Legislativo,   ben   como   dos   6rgaos   que   comp6em   a

administra¢ao ptiblica direta e indireta.

Art.  2°  -  As  edi¢5es  do  Diirio  Oficial  Eletr6nico  do  Municipio  de  Iporanga/SP  ser5o

disponibilizadas  na  rede  mundial  de  computadores,  no  endereco  eletr6nico  www.iporanga.sp.gov.br,

podendo ser consultadas por qualquer interessado sem custos e independentemente de cadastramento.

Art.   3°   -  Atender5o   aos   requisitos   de   autenticidade,   integridade,   validade   jun'dica   e

interoperabilidade da lnfra-estrutura de Chaves Put)licas Brasileira - ICP - Brasil, instituida pela Medida

Provis6ria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

§  1° - As edic5es  do Diario Oficial serio certificadas digitalmente  com t]ase em certificado

emitido por autoridade certificadora credenciada.

§ 2° - A assinatura digital das edic6es do Didrio Oficial Eletr6nico do municipio devera ser

delegada a servidor do quadro de pessoal efetivo do Municipio.                     g=
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Art. 4° - As publicac5es  eletr6nicas realizadas no Didrio  Oficial do Municipio,  substituir5o

outras fomas de publica¢ao utilizadas,  exceto quando a legisla¢5o federal ou estadual exigir outro meio

de publicidade e divulga¢ao dos atos administrativos.

Art. 50 - Os direitos autorais dos atos municipais publicados no Diario Oficial Eletr6nico s5o

reservados ao Municipio de Iporanga/SP.

§   10  -  0  Municipio  poderi  disponibilizar  c6pia  da  versao   impressa  no   Di6rio   Oficial

Eletr6nico, mediante solicitac5o e o pagamento do valor correspondente a sua reprodu¢ao.

§  20 - 0 Municipio mantera no quadro de avisos na Prefeitura,  c6pia da vers5o impressa da

tiltima edicao que constar publicacao de atos municipais.

Art. 6° - A responsabilidade pelo conteddo da publica¢ao 6 do 6rg5o que o produziu.

Art.   7°   -   Compete   a   Diretoria   do   Departamento   de   Marketing   o   gerenciamento   do

funcionamento  e  a  manutencao  do  sistema  gerenciador  do  Difrio  Oficial  Eletr6nico,  bern  como  a

responsabilidade pelas c6pias de seguranca dos atos nele publicados.

Art.  8° - As  edi€6es  do  Diario  Oficial  Eletr6nico  ser5o  publicadas  de terca-feira  a  sabado,

conforme a necessidade da Administracao Ptiblica.

Par5grafo   dnico.   As   edi¢5es   serio   numeradas   em   algarismos   aribicos,   com   p6ginas

numeradas sequencialmente e datadas.

Art.  9° - Os  atos,  ap6s  serem  publicados  no  Diario  Oficial  Eletr6nico,  nao  poderio  sofrer

modifica¢6es ou supress5es.

Parigrafo dnico. Eventuais retifica¢6es de atos deverao constar de nova publica¢ao.

EE
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Art. 10 - Considera-se como data de publicac5o o dia da edi¢ao do Diario Oficial Eletr6nico

em que o ato foi veiculado,  sendo considerado o dia ritil seguinte para inicio de contagem de eventuais

Prazos.

Art. 11 -No caso do Poder Legislativo Municipal aderir ao sistema eletr6nico de publicac5es

oficiais, as sec6es ser5o independentes e organizadas por cada urn dos Poderes constituidos.

Art.  12 - As despesas  com execucao desta Lei correrao a conta das dota¢5es orcamentarias

pr6prias, de cada entidade da Administra¢5o Direta e Indireta, suplementadas se necessario.

Art.  13  -  0  Poder  Executivo,  por  decreto,  regulamentari  a  presente  lei  no  prazo  de  90

(noventa) dias, indicando a data de inicio de sua veiculacao e dando-lhe ampla divulgac5o.

Art. 14 -Esta lei entra em vigor na data de sua publica¢5o.

Iporanga-SP,  19 de junho de 2020.

Prefeito do Muni poranga-SP
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MENSAGEM ORDINARIA DO PROJETO DE LEI N. 016/2020

Senhor Presidente e Senhores vereadores:

Submetemos a apreciacao desta Casa Legislativa, o Projeto de Lei Municipal n°. 016/2020, de

19 de junho de 2020, que "Institui o Diario Oficial Eletr6nico do Municipio de lporanga, Estado de Sao

Paulo,   como   vefculo   oficial   de   comunicac5o   dos   atos   normativos   e   administrativos,   e   da   outras

providencias".

0   presente   Projeto   de   Lei   encaminhar   a  Vossas   Senhorias,   para  analise   e   deliberacao

legislativa,  o acostado  Projeto de Lei,  cujo  teor objetiva  autorizar a  cria€ao  do  Diario Oficial Eletr6nico

Municipal  para  fins  de  aumentar  a  transpar€ncia  dos  atos  ptiblicos,  aumentar  a  celeridade  dos  atos

legislativos, processuais e administrativo do Municipio de lporanga.

Atualmente,  o  Municipio  de  lporanga  necessita  publicar  todos  os  seus  atos  nos  Jomais  da

regi5o, o que demanda uma despesa fixa em publicac6es, que poder5o ser evitadas com a institui¢ao desta

ferramenta de publicac5o.

A instituic5o de urn Di6rio Oficial Eletr6nico Municipal nao apenas dari maior autonomia ao

Municipio, pois poderi fazer as suas publicac6es sem depender das edic5es dos jomais regionais,  como

tamb€m clara uma sensivel reducao nas despesas com publicac6es e maior transparencia aos atos pthlicos.

Ante o exposto, 6 a presente Mensagem que acompanha o Projeto de Lei, sendo que contamos

com o apoio e sensibilidade dos nobres vereadore€ para a aprovacao do mesmo, renovando nossos votos

de estima e considerac5o.

Iporanga, em 19 de Junho de 2020
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