Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema
Gabinete do Prefeito
LEI N!! 1264 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2018.
"Dispõe sobre a criação da Imprensa Oficial da Administração Direta e Indireta do Município da
Estância Turística de ParanapanemajSP na/arma eletrônica, e dá outras providências".
JOSÉ MARIA ALVES, Prefeito do Município da Estância Turística de Paranapanema, Estado de
São Paulo, FAZ SABER, que a Câmara aprovou e ele Sanciona e Promulga a seguinte LEI:
Art. 1!! Em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município fica instituída a Imprensa
Oficial Eletrônica do Município da Estância Turística de Paranapanema,
Estado de São Paulo,
sendo este o órgão oficial para publicação e divulgação dos atos das entidades da Administração
Direta e Indireta do Município.
~ 1!! A Imprensa Oficial de que trata este artigo, em atenção à celeridade, economicidade, maior
transparência
e facilidade para acesso e à responsabilidade
ambiental, será veiculado
exclusivamente
na forma eletrônica, com disponibilização
através do sítio da Prefeitura
Municipal - www.paranapanema.sp.gov.br
- na rede mundial de computadores, independente de
prévio cadastramento,
substituindo,
em partes, a versão impressa,
permanecendo
a
obrigatoriedade desta quando outra norma específica assim exigir.
~ 2!! O link que redireciona

para o Imprensa

Oficial deverá estar em local de destaque

no site

oficial da Prefeitura.
~ 3!! O endereço para acessar a Imprensa Oficial deverá obrigatoriamente
documentos oficiais do Município, além dos carnês de tributos municipais.

constar em todos os

~ 4!! O Município poderá eventualmente publicar atos oficiais e institucionais no meio impresso
com o objetivo de dar maior visibilidade a assuntos que considere de maior relevância.
~ 5!! O Poder Legislativo poderá publicar atos deque trata o artigo 81.da Resolução n!! 001/2010
(Regimento Interno) e informações no Diário Oficial Eletrônico/sem
qualquer ônus, mediantes
expedição de oficio único ao Poder Executivo com manifestações de interesse. (Emenda Aditiva
n!! 01/2018)
Art. 2!! A divulgação dos atos oficiais e institucionais
na Imprensa Oficial veiculado
eletronicamente
de que trata esta Lei atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade,
irretroatividade,
validade jurídica e interoperabilidade
da Infraestrutura
de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil e com marcação de hora oficial através de servidor autenticado.
~ 1!! As edições da Imprensa Oficial serão certificadas
emitido por autoridade certificadora credenciada.

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

digitalmente

com base em certificado

Prefeitura Municipal Estância Turística de Paranapanema
Gabinete do Prefeito

~ 2º A assinatura digital das edições da Imprensa Oficial Eletrônica do Município deverá ser
delegada a servidor do quadro de pessoal efetivo do Município, que será responsável por validar
os dados.
Art. 3º Considera-se como data de publicação o dia da edição da Imprensa Oficial em que o ato
foi veiculado, sendo considerado o dia útil seguinte para início de contagem de eventuais prazos.

º

~ 1 Em caso de indisponibilidade,
por motivos técnicos, os prazos de publicação dos atos
administrativos
ficarão automaticamente
prorrogados
para o primeiro dia útil seguinte à
regularização.
~ 2º Quando necessário, em decorrência de urgência ou de inviabilidade técnica ou operacional,
as publicações serão realizadas no formato impresso em jornal de circulação local, considerando
como data de publicação aquela do local e da edição em que for publicada.
Art. 4º Os atos Municipais de todas as entidades da Administração Direta e Indireta do Município
deverão ser publicados na Imprensa Oficial do Município, veiculado eletronicamente
na rede
mundial de computadores, como condição de sua validade.
~ 1º Após

sua publicação,
modificações ou supressões;
~ 2º Eventuais retificações
~ 3º A responsabilidade

a edição

da Imprensa

Oficial Eletrônica,

não poderá

sofrer

de atos deverão constar em novas edições;

pelo conteúdo do material remetido ao Imprensa Oficial será de quem o

produziu.
Art. 5º A Imprensa Oficial será editada em dias úteis, excluídos sábados, domingos, feriados e
pontos facultativos decretados pelo Poder Executivo, a depender da !1ecessidade de publicação,
sendo as edições numeradas em algarismos arábicos, com páginas numeradas sequencialmente
e datadas.
~ 1º Poderá, quando o caso e conveniente

à Administração,

ser editada edição extra da Imprensa

Oficial.
~ 2º A Imprensa Oficial - terá seções específicas
obrigatoriamente
conter na primeira página:

para cada modalidade

de ato, tendo

que

I . o Brasão do Município;
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11- o título" Imprensa Oficial Estância Turística de Paranapanema";
III - a citação numérica desta Lei;
IV - o ano, a data e o número da edição;
V - o nome e identificação

do responsável

pela validação dos dados.

~ 3º As edições da Imprensa Oficial conterão o mínimo de uma página, sem limites para número
final de páginas, ordenadas sequencialmente;
~ 4º Nos dias em que não houver publicação de atos oficiais, da Imprensa
normalmente com a inscrição "sem atos oficiais nesta data";

Oficial - circulará

~ 5º O Poder Executivo Municipal deverá, obrigatoriamente,
manter arquivo permanente,
contendo todas as edições da Imprensa Oficial disponível, para consulta e verificação dos atos
oficiais publicados, por um prazo mínimo de 10 anos após produzirem seus efeitos, podendo
esse prazo ser estendido

por Lei Estadual ou Federal.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de verbas
próprias do orçamento
em vigor de cada entidade da Administração
Direta e Indireta,
suplementadas

se necessário.

Art. 7º O Chefe do Poder Executivo regulamentará
em até 60 (sessenta) dias por meio de
Decreto a implantação do Diário Oficial, indicando a data de início de sua veiculação e dando-lhe
ampla divulgação.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada,s as d!sposiçõesem
Prefeitura

do Município da Estância Turística de ParanapânemajSP,

J

contrário.

09 de novembro de 2018.
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