
Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 1740 DE 14 DE SETEMBRO DE 2018
'Dispõe sobre publicações Oficiais do Município da Estância
Turística de ParanapanemajSP na forma Digital e dá
outras providências"

JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito Municipal da Estância Turística de Paranapanema, estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe são atribuídas pela Lei Orgânica Municipal e;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal garante o direito à informação no seu artigo 5º,
inciso XIVa todos os cidadãos indistintamente;

CONSIDERANDO que a Lei 12.527/11 determina em seu artigo 3º que a Administração Pública
deve utilizar de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação para a
publicidade de seus atos;

CONSIDERANDO que a publicação na rede mundial de computadores é a forma mais eficiente,
acessível e barata de divulgação de informações, em atendimento ao Princípio da Eficiência,
prevista no artigo 37, caput, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o Município da Estância Turística de Paranapanema/SP, conta com site na
rede mundial de computadores, contendo informações de interesse coletivo ou geral;

CONSIDERANDO que o Estado de São Paulo e o Município de São Paulo já cessaram as
publicações das versões impressas de seus Diários Oficiais, gerando considerável economia de

recursos públicos;

CONSIDERANDO que, em âmbito FederaL foi editado o Decreto número 9.215/17, que dispõe
que o Diário Oficial da União será exclusivamente eletrônico e publicado no sítio eletrônico da
Imprensa NacionaL com acesso gratuito;

CONSIDERANDO que a publicação dos atos Oficiais da Administração Pública exclusivamente
em meio digital também implica em relevante economia de recursos ambientais, atendendo às
disposições do artigo 23, inciso VI da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o capítulo 11, Dos Atos Municipais, SEÇÃO I, Da Publicidade dos Atos
Municipais, da Lei Orgânica do Município da Estância Turística de Paranapanema/SP, art. 82 e

seguintes;
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CONSIDERANDO o art. 36, inciso IX,alíneas b (divulgações oficiais) e d (publicações), bem como
anexo IXe XIII que discorrem sobre a competência do Departamento de Comunicação Municipal,
da Lei Complementar nQ 457 de 29 de dezembro de 2017;

DECRETA

Art. 1º- A Imprensa Oficial do Município da Estância Turística de Paranapanema passa a ser
veiculada exclusivamente no formato digital, pela Rede Mundial de Computadores - internet, na
página www.paranapanema.sp.gov.br.

Art. 2Q- As publicações oficiais dos órgãos da Administração Direta serão veiculadas pela
Imprensa Oficial no formato digital, exceto quando a legislação federal ou estadual exigir outro
meio de publicidade e divulgação dos atos administrativos.

Parágrafo único. A Imprensa Oficial Digital poderá ser consultada por qualquer interessado
com equipamento que permita acesso à internet, sem custos e independentemente de qualquer
tipo de cadastramento, no endereço www.paranapanema.sp.gov.br. no link denominado
Imprensa Oficial.

Art. 3Q- Compete à Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Comunicação, sem
prejuízo das atribuições previstas na legislação vigente, coordenar os atos necessários para a
elaboração da Imprensa Oficial, cabendo ao titular da pasta a responsabilidade pela publicação,
periodicidade, regularidade e veiculação eletrônica.

Art. 4Q- A periodicidade da Imprensa Oficial será determinada segundo o interesse público e a
demanda das matérias, de preferência diária, respeitado o mínimo de uma edição Semanal.

~ lQ• Considera-se como data da publicação o dia útil em que a Imprensa Oficial for
disponibilizada na Internet.

~ 2Q- As edições da Imprensa Oficial deverão ser disponibilizadas a partir das 16hOO (dezesseis
horas), de segunda a sexta-feira, exceto nos dias em que não houver expediente nos órgãos
públicos municipais.

~ 3º- No caso de indisponibilidade da Imprensa Oficial por motivos técnicos por mais de duas
horas, na data de sua publicação, observado o disposto no parágrafo 2Q deste artigo, será
considerada como data de publicação a data de efetiva disponibilização da edição da Imprensa

Oficial.

Rua: Capitão Pinto de Melo, 485 Bairro: Centro CEP: 18720-000
PABX: (14) 3713 - 9200 - www.paranapanema.sp.gov.br
E-mail: administração@paranapanema.sp.gov.br

http://www.paranapanema.sp.gov.br.
http://www.paranapanema.sp.gov.br.
http://www.paranapanema.sp.gov.br


Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema
Gabinete do Prefeito

Art. 5Q- A publicação na Imprensa Oficial atenderá os requisitos da autenticidade, integridade,
validade jurídica e interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP
Brasil.

~lQ- O conteúdo das publicações da Imprensa Oficial será assinado digítalmente com base em
certificado emitido por autoridade certificadora credenciada.

~ ZQ- As informações a serem disponibilizadas na Imprensa Oficial somente serão publicadas
após prévio armazenamento eletrônico, mediante o emprego de recursos criptográficos
destinados à cifragem e impedimento de alteração dos conteúdos, medida que assegura
autenticidade, integralidade e validade jurídica à publicação.

Art. 6Q- As publicações na Imprensa Oficial deverão ser protegidas por sistema de segurança de
acesso e armazenamento em meio que garanta a preservação e integridade dos dados para fins
de arquivamento permanente.

Art. 7Q- Compete a cada órgão do Poder Executivo, no âmbito de suas atribuições, a remessa de
documentos para veiculação na Imprensa Oficial responsabilizando-se pelo conteúdo do
material divulgado.

~ 1Q- Caberá a cada titular da respectiva Pasta designar servidores públicos responsáveis pela
remessa de matérias para publicação na Imprensa Oficial.

~ ZQ- Os servidores de que trata o parágrafo 1Q deste artigo serão cadastrados pelo
Departamento de Comunicação para o envio dos documentos para publicação.

Art. 8Q- São publicadas, na Íntegra, na Imprensa Oficial do Município da Estância Turística de
Paranapanema:

I - As leis e demais atos resultantes do processo legislativo da Câmara de Vereadores;

11 - Os Decretos e outros atos normativos baixados pelo Prefeito;

111- Os atos dos Secretários Municipais e Diretores de Departamentos, para a execução de
normas, com exceção daqueles de interesse interno da Administração Pública.

IV - Demais atos administrativos cuja publicidade seja obrigatória por nos termos da legislação.

v- Atos institucionais do Poder Executivo, campanhas Municipais, Estaduais e Federais.
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Parágrafo único- Podem ser reproduzidos os documentos, formulários e requerimentos,
baixados em caráter normativo e de interesse público.

Art. 9º- Os atos oficiais que não requeiram publicação integral obrigatória devem ser publicados
em resumo, restringindo-se aos elementos necessários à sua identificação.

Art. 10- Este Decreto entra em vigor na data de 19 de setembro de 2018, revogadas as
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paranapanema/SP, 14 de setembro de 2018.
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