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GÀBINETE DO PREFEITO

LEI No 350/2017.

EMtrl\TA. Adota o Diário dlticial dos Ulunicípios do
Estado de Pernarnbuco. instituido e administrado pela
Associação Municipalista de Pernamhuco (AhX[IPE), conro
veículo ofle ial de publicação dos atos norixati\ os L'

administrativos do Municipio de Nazare da Mata.

O PREFETTO DG §.ILINICÍPIq}E }{AZARE DÂ S-{ÁTA.JO ESTAT}{}
pE PER\AlrBtrCO F{(rO §AB,ES.- QLrE ,1_§AMAR4__,SE
\ ERE \DORES IIECRETOU E Etr §,{}\IC[ONü A §EGtrtrl{TF LEI:

Art. 10 O Diario Oficial dos Municipios do Estado
Pernambuco, instituído e administrado pela Associação Municipalista de
Pernambuco (AMUPE), é o veículo of,cial de comunicação, publicidade e

dimlgação dcs atos nonnativos e administrativos do Município de Nazaré da
\{ata bem coma dos órgãos da administração indireta, suas autarquias e
fundaçÕes.

Art. 20 As publicações rcalizadas no Diario Ofiçial dos
N{unicipios do Estado de Pemambuco substituem quaisquer outras formas de
publicaçào utilizada pelo Municípic de Nazaré da Mata a partir da
regulamentação desta Lei, que se dará por ato do Chefe do Executivo.

Parágrafo _único. O Município e os orgãos da
administração indireta, autárquica e fundações usuários do Diario Oficial dos
h{unicípios dc Estado de Pernambuco deverão promoyer a publicação de seus
atos nos demais meios de publicidade e divulgação sempre que a legislação
federal ou estadual assim o exigir, a exemplo da hipótese de que trata a art.21
da Lei Federal n"8.666/93.

Art. 3o As edições do Diário OÍicial dos J\4unicípios
do Estado de
(internet). no

Pernambuco são veiculadas na reile mundial
en dere ç o e letrô ni co r.r,r.nv. di ariomuni c ipal. com.

Rua Dantas Barreto, ne L338, Centro, Nazaré da Mata-PE- CEP.

Fone 081-3633.1336

upe. sendo

ê



G,{BINETE I}O PREFETTO

.:
liwe a acesso para leitura e impressão, independentemente de registro ou

identificação.

Art. 40 A ediçãc do Diario Oficiatr dos Municipios do

Estado de Pernambuco será realizada em meio eletrônico e atenderá aos

requisitos de auteeticidadç, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da

Infraestrurura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Erasil, instiluídapelaMedida
Provisoria no 2.200-2, de24 de agosto de 2001.

Arú. 50 Compete à Associação Municipalista de

Pernambuco - AMUPE o gerenciamento do Diario OÍicial dos Municipios do

Estado de Pemambuco, bem oomo a publicação de suas edições, a guarda e

arquir-amento permanente e íntegro em meio eletrônico.

Art. 6ô A responsabiiidade pelo conteúdo das matérias

encaminhadas à publicação é do órgão que as produziu.

Art, ?o: O encaminhamento das matérias produzidas

e disponibilizadas para publicação Íica sob a responsabilidade do Município e

dos órgãos que tenham a incumbência de enviá-las eletronicamente aos

responsáveis pela edição e publicação, devendo observar aResoluçãa n" 01/2009

que dispõe sobre a instituição do Diario OÍicial dos Municípios do Estado de

Pernambuco e suas alterações posteriores.

Art. 8o- Os atos. apos sereÍn publicados no Diário
não poderãa safrer qualquer(ll-rcral dos \'lunicípios do Estado de Pernambucc,

especle de rnodificaçãct, supressão ou ajuste.

Farágrafa- únicq" Eventuais retificações de atos

der erão coltstar de uova publicação

Art.-?' - O Município disponibihzata. medianie

solicitação
reprodução,
Oficial dos

do interessado e o pagamento da taxa deute a s rit

cópia dos atos administrativos e normativos
\,{unicipios elo Estado de Pernambuco, a
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indir.íduos ou entes desprovidos de acesso à internet, o conhecimento das

publicações constantes no referido veículo.

Aú. l0 - Fica o Município autorizado a contribuirpara
a Associação Muaicipalista de Pernarnbuco de forma associativa e para o custeio

daq despesas associadas ao uso do Diário Oficial dos Municípios do Estado de

Pernambuco.

§1[-|f- As despesas com a execuçãc da presetrte i-ei
irrricii.tr 3 collta das dotações orçamentárias proprias.

âSt. 12- Esta Lei entra em vigor na clata de stla
- tf

I Li-, !*!LtLr.

Art. 13 - Fica revogada a Lei 22üftA1tr, de 27 úe

se ier:r''rc, de 2011.

Gabinete
\lata. em 12 de Junho de 2017"

do Prefeito unicípio de l§azaré da

hscuvrr,xro
da Mata

Fq.." R[i.;i.:TRÂDü A FLS , ao?.
.4I' Do LI\,,Ílo urr*..hi_
*) n,e ?8 1 zor+,E_j"jke_
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