
( x ) Projeto de Lei

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:10873
Em: 17/04/2015.09:31:58

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

Art. l' São declarados como imprensa oficial da Cãmara Municipal de Carazinho o jornal de
circulação local contratado para a divulgação dos atos da Administração, o mural da Cãmara de
Vereadores, bem como seu sita.

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 1', 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, observadas as exigências contidas no artigo 21 da Lei 8.666/93 e no artigo 4' da Lei 10.520102.

Art. 6° As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS

o Município de Carazinho não possui Imprensa Oficial e, desta forma, justifica-se o presente
projeto de Lei em razão da necessidade de definir a imprensa oficial da Câmara Municipal para a
publicação dos atos normativos e administrativos.



•

Sala Antônio Libôrio Bervian, em 17/04/2015.

Paulino De Moura - SOO

Erlei Vieira. PSDB

Orion Albuquerque. PSDB

Alaar Galdino Tomaz. PDT

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
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