
E~TADODO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

LEI MUNICIPAL N° 7.966 DE 01 DE JUNHO DE 2015.

VEREADOR PAULINO DE MOURA PRESIDENTE DA
cÂMARAMUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO

SUL.
FAÇO SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu, na

qualidade de seu Presidente, de acordo com o S 5°, do Art. 35, da Lei
Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:

EMENTA: Dispõe sobre a imprensa
oficial da Câmara Municipal de
Carazinho e dá outras providências.

AUTOR: Mesa Diretora

Art. 1° São declarados como imprensa oficial da Câmara
Municipal de Carazinho o jornal de circulação local contratado para a
divulgação dos atos da Administração, o mural da Câmara de Vereadores,

bem como seu site.
Art. 2° Os direitos e obrigações decorrentes desta Lei serão

disciplinados em contrato de prestação de serviço, observadas as condições
estabelecidas no processo que originou a contratação.

Parágrafo único. Celebrado o contrato, a declaração referida
no artigo l°, dar-se-á por ato do Presidente da Câmara Municipal.

Art. 3° No mural serão afixados os atos que não visam
produzir efeitos externos, bem como aqueles de afixação obrigatória prevista
na legislação esparsa, e dar-se-á na sede do Poder que o expedir.

Art. 4° Quando presentes relevantes razões de interesse
público, justificadas no processo da despesa, a veiculação dos atos
normativos e administrativos poderá sem ampliada para buscar o efetivo

alcance da medida.
Art. 5° A gestão da publicação dos atos normativos e

administrativos no Quadro Mural da Prefeitura, no site e no órgão de
imprensa oficial previsto no art. 3° caberá ao setor que expediu o ato,
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. . 21 d Lei 8 666/93 e no artigo 4°
observadas as exigências contidas no artigo a .
da Lei 10.520/02.

Art. 60 As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das

dotações orçamentárias próprias.

Art. 70 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões Antônio Libório Berwig, em 01 de junho de 2015.

Paulino de Moura
Presidente

Registre-se e publique - se:
Alaor Tomaz
Secretário
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