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Oficio n° 332/2019-GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Senhor

ABNER DE  MADUREIRA

D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Senhor Presidente,

Jacarei, 04 de Julho de 2019.

•i.i...i.i-.-i,

Encaminho    anexo,    Projeto   de    Lei    n°   20/2019,    para    apreciaeao   dos

Senhores Vereadores.

Projeto   de   Lei   n°   20/2019   -   ''lnstitui   o   Boletim   Oficial   Eletr6nico   do

Municipio de Jacarei como veiculo  oficial de comunicagao dos atos oficiais e  informativos

do Municipio de Jacarei,  e da outras providencias."

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideraeao.

Respeitosamente,

I r-,,
L..      -i=---.+).    --J-2   --If-  <--

lzAjAS.JdsE DE SANTANA

Prefeito do  Municipio de Jacarei
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PROJETO DE  LEI  N° 20,  DE 04 DE JULHO  DE 2019.

"lnstitui  o  Boletim  Oficial  Eletr6nico  do  Municipio  de  Jacarei  como  veiculo  oficial

de  comunicaeao  dos  atos  oficiais  e  informativos  do  Municipio  de  Jacarei,  e  da

outras providencias".

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREi,  no  uso  de  suas  atribuie6es

faz saber que a Camara  Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art.1°  Fica  instituido  o  Boletim  Oficial  Eletr6nico  do  Municipio  de  Jacarei

como   veiculo   oficial   de   comunicagao,   publjcidade   e   divulgagao   dos   atos   oficiais   e

informativos do Municipio de Jacarei.

§   1°  As  edi?6es  do   Boletim  Oficial   Eletr6nico  serao  disponibilizadas   na

rede   mundial   de   computadores   (internet),   em   sitio   oficial   da   Prefeitura   de   Jacarei,

podendo   ser   consultadas   por   qualquer   interessado,   de   forma   gratuita   e   sem   a

necessidade de cadastro.

§   2°   Serao   publicadas   no   Boletim   Oficial   Eletr6nico   do   Municipio   de

Jacarei:

I  -  atos  oficiais  dos  Poderes  Executivo  e  Legislativo  e  dos  6rgaos  que

comp6em   a   administragao   pdblica   direta   e   indireta,   de   cafater   normativo   ou   nao

normativo;

11   -   materias   institucionais,   com   carater   informativo,   educativo   ou   de

orjentaeao social;
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Ill  -os atos oficiais e  institucionais de competencia de comiss6es,  comites

ou  conselhos municipais;

lv   -   atos   oficiais   e   institucionais   de   quaisquer   dos   entes   federativos,

autorizados em virtude dos instrumentos definidos no artigo 50 desta  Lei.

Art.   20   As   publicag6es   do   Boletim   Oficial   Eletr6nico   do   Municipio   de

Jacarei  deverao  ter sua  autenticidade,  integridade  e  validade juridica  asseguradas  por

certificado digital  proveniente de Autoridade  Certificadora  integrante da  lnfraestrutura de

Chaves Pdblicas  Brasileiras -ICP-Brasil.

Art.    3°   As    publicag6es    realizadas    no    Boletim    Oficial    Eletr6nico    do

Municipio    substituifao    outras    formas    de    publicaeao    utilizadas,    exceto    quando   a

legislagao  federal  ou  estadual  exigir  outro  meio  de  publicidade  e  divulgagao  dos  atos

administrativos.

Art.  40  0  Boletim  Oficial  Eletr6nico  sera  edjtado  ao  menos  uma  vez  por

semana,  em  dias  ilteis,  a  depender  da  necessidade  de  publicagao,  sendo  as  edig6es

numeradas   em   algarismos   afabicos,   com   paginas   numeradas   sequencialmente   e

devidamente datadas.

§   1°   Podefa,   em   casos   excepcionais,   ser   publicada   edigao   extra   do

Boletim  Oficial  Eletr6nico.

§  2°  A  edjeao  do  Boletim  Oficial  contefa  o  minima  de  uma  pagina,  sem

limites para  numero final de paginas.

§  30  0  Municipio  podera  publicar o  Boletim  Oficial  na  forma  impressa  em

casos excepcionais que o  interesse ptlblico exigir.

Art.  50 0  Municipio  podefa firmar convenios,  cons6rcios  ou  parcerias  com

outros  entes  federativos,  de  quaiquer  poderes,  visando  a  publicaeao  de  atos  oficiais  e

informativos no sitio de  internet Oficial,  para uso de maneira compartilhada.-`._-
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Art.  6°  Considera-se  como  data  de  publicaeao  o  dia  da  edigao  do  Boletim

Oficial  Eletr6nico em  que o  ato foi veiculado,  sendo considerado  o dia  tltil  seguinte  para

inicio de contagem de eventuais prazos.

Art.  70 As  despesas  com  a  execueao  da  presente  Lei  correrao  por  conta

de dotag6es orcamentarias pr6prias, suplementadas se necessario.

Art.  8° As disposig6es  contidas  nesta  Lei  poderao ser regulamentadas  no

que for necessario.

Art.  9° Esta  Lei entra em vigor em  01  de setembro de 2019,  revogadas as

disposie6es em contrario,  notadamente a  Lei  n° 4.031, de 09 de dezembro de  1997.

Gabinete do  Prefeito,  04 de julho 2019.

lzAIAS JOSE  DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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Tenho  a  honra  de  submeter  a  analise  dessa  Egfegia  Casa  Legislativa,  o

incluso  Projeto  de  Lei  que  instjtui  o  Boletim  Oficial  Eletr6nico  do  Municipio  de  Jacarei

coma  veiculo  oficial  de  comunicaeao  dos  atos  oficiais  e  informativos  do  Municipio  de

Jacarei, e da outras providencias.

0  presente  Projeto de  Lei visa  alterar o  atual  Boletim  Oficial  do  Municipio,

como  meio,  agora,  unicamente  eletr6nico  para  dar  celeridade  e  ampla  publicidade  aos

atos oficiais da Administragao Pdblica.

Atualmente,  as publicag6es oficiais sao realizadas por meio de documento

fisico   (papel).   Ocorre   que   essa   forma   de   publicacao,   alem   de   precaria   quanto   ao

atingimento de sua finalidade,  vez que apenas  uma  pequena  parcela da  populagao tern

aoesso  ao  boletim  impresso,  acarreta  urn  Onus  aos  cofres  municipais,  devido  ao  alto

valor que 6 despendido para sua impressao.

Ao cidadao 6  imprescindivel dar conhecimento dos atos da Administragao

Ptlblica,  seja para que tenha acesso aos jnstrumentos  necessarios ao controle dos atos

de  governo,  seja  para  dar  cumprimento  efetivo  ao  principio  da  publicidade  consoante

determina o art.  37 da Constituigao Federal.

0  desenvolvimento  de  novas  tecnologias  de  informaeao  faz  com  que  a

Administraeao  Pilblica deva se adequar a nova  realidade.  Por certo que a  internet 6 urn

dos  veiculos  mais eficazes  para  o  alcance da  informagao,  tanto  pela  sua  popularidade,

quanto pela sua celeridade e baixo custo operacional.

Nesse  sentido,   a   adogao  da   publicagao  elettonica,  tamb6m  conhecida

como  publicagao  on-line  se  presta,  sobretudo,  a  ampliagao do  numero de  pessoas que

dela  se  beneficiam,  tornando  real  e  efetivo  o  principio  da  transpafencia  e  publicidade,

......... =.1
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visto que ate mesmo quem esteja a quil6metros de distancia, tefa o acesso aos atos do

executivo e legislativo de Jacarei.

Aliada    a   estas   vantagens   esfa    a    seguranga   juridica    por   meio   da

observancia    das    normas    especificadas    pela    lnfraestrutura    de    Chaves    Ptlblicas

Brasileiras  (lcp-Brasil)  garantindo  a  autenticidade,  a  integralidade  e  a  validade juridica

dos documentos publicados em forma eletr6nica.

0  Boletim  Oficial  Eletr6nico e mais  uma  agao  no sentido de tornar Jacarei

uma  cidade  mais  inteligente,  visto  que  alem  da  not6ria  economja  ao  substituir  o  meio

fisico  (papel)  tradicionalmente  utilizado,   pelo  meio  eletr6nico,  e  mais  ecol6gico,  mais

seguro e eficiente,  pois acelerara a atuagao da Administragao PL]blica.

A   utilizagao   da    internet   como    meio   oficial   de    publicagao   dos   atos

administrativos  representa  importante  contribuigao  para  a  modernizacao  da  maquina

admjnistrativa,   tanto   pela   redugao   dos   custos  operacionais  quanto   pela   eficiencia   e

celeridade com que as informag6es sao entregues ao cidadao.

Ressalta-se  que este  Projeto de  Lei  possui  s6lido escopo  legal,  conforme

disp6em  o  inciso  I  do  art.  30  da  Constjtuigao  Federal,  art.  60 e  inciso  I  do art.  61  da  Lei

n° 2.761, de 31  de margo de  1990,  Lei Organica do Municipio de Jacarei.

Justificado   nestes   termos,   a   fim   de   que   a   proposta   possa   alcangar

plenamente   os   seus   objetivos,   encaminhamos   o   Projeto  de   Lei   para   apreciagao  e

aprovagao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito,  04 de julho 2019.

\   ``  T=T¥si;i?ESA=inlA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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LEI   N°  4.031
Disp6e  sobre  divulgaFdo  de  leis  e  atos  municipais,  cria  a
Imprensa Oficial do Munic[|)io e dd outras providancias

0  DR.  BENEDICTO  S±RGIO  LENCIONI,  PREFEITO
MUNICIPAL        DE        JACAREI,        USANDO        I)AS
AFTA#BsUArBCE6RESQUQEUEALCHAEMSAA#M°#rEc#pD%:ERROLVEOJ6

E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI.

ARTIG0 1° - Fica criada a lmprensa Oflcial do Municipio de
Jacarei, vinculada a Secretaria de Comunicapao.

ARTIGO  20  -  Compete  a Imprensa  Oficial  do  Municipio  a
publicapao de Leis e Atos Municipais.

ARTIGO  30  -  A divulgapao  das  leis  e  atos  municipais pela
Imprensa  Oficial  do  Municipio,  far-se-a  atraves  da  elaborapao  de  Boletins  Oficiais,  cuja
publicapao se clara:

I - mediante estrutura prdpria de pessoal e equipamento; ou
11  - mediante a contratapao dos servicos de impress fro  atraves

de licitapao.

PARAGRAF0   tINICO   -   Obrigatoriamente   a   foma   de
edigao   dos   Boletins   Oficiais   a   ser   adotada,   sera   aquela   que   menor   Onus   acarretar   a
Administrapao.

ARTIGO 4° - 0  Boletim Oficial circulars no riltimo dia titil
da semana,  em  edigao  ordindria,  e  quando  necessato,  com justificativa,  extraordinariamente
em qualquer dia da semana.

§ 1° -No Boletim serto publicados atos e/ou leis municipais.

§    20   -   Nos   boletius    de    edigfro    ordinala   poderao    ser
divulgados,  mos  eventuais  espagos  em  branco,   informes  institucionais  e/ou  servigos  de
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carater educativo,  informativo, ou de orientapao social, nao podendo constar nomes, simbolos
ou imagens, que caracterizem promocao pessoal de autoridades ou servigos pdblicos.

§ 3° - Nos boletins de edigao  extraordinala serao publicados
exclusivamente atos e/ou leis municipais, bern como a justificativa do mesmo, sendo vedado
qualquer outro tipo de mat6ria ou informagao.

§ 4° - Em qualquer publicapao, ordindria ou extraordinata, o
ndmero minimo de Boletins impressos nao sera inferior a 700 (setecentos) exemplares.

ARTIGO 5° - As repartig6es ptiblicas municipais, estaduais e
federais,   situadas   no   Municipio,   receberao   gratuitamente   a  publicapao   das   leis   e   atos
municipais.

PARAGRAFO UNICO - A Delegacia de Ensino, o Forum, a
Camara Municipal e a Prefeitura Municipal deverao receber, no minimo, 20 (vinte) exemplares
cada, e as demais repartig6es, no minimo, 05 (cinco) exemplares cada, dessas publicap6es.

ARTIGO    60    -    As    entidades    e    Orgaos    de    Impreusa
interessados que solicitarem, tambem receberfro gratuitanente o Boletim.

ARTIGO  7°  -  0  Boletim  Oficial  do  Municipio  podera  ser
retirado gratuitamente, no Papo Municipal e na Camara Municipal.

ARTIGO  80  -  Enqunto  nao  estiver  implantada  a  Imprensa
Oficial do Municipio, a publicagao das leis e atos municipais sera feita por 6rgao da lmprensa
local  ou  regional,  ou  mediante  a  contrapao  dos  servieos  de  impressao  e,  se  for  o  caso,  de
diagramapao atrav6s de licitapao.

PARAGRAF0 UNICO - Na hip6tese da publicapao ocorrer
atraves da lmpreusa local ou regional, o processo de escolha dar-se-a atrav6s de licitapao, em
conformidade com as Leis 8.666/93 e 8.883/94.

ARTIGO   9°   -   A   divulgagfro   de   atos   oficiais   especiais
referente a procedimentos licitat6rios que a lei objetivamente defina, deverao obedecer a forma
de publicapfro prevista em legislapao especffica.
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ARTIG0  10  -  As  despesas com a execngao  da presente Lei
correrfro por conta de dotapao constante no Or9amento, suplementada se necessdrio.

ARTIG0  11  -  Esta  Lei  entrara  em  vigor  na  data  de  sua

ARTIG0 12 - Revogarn-se as disposig6es em contrdrio.

publicapao.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI, 09 DE DEZEMBR0 DE 1.997

BENEDICT0 SERGI0 LENCI0NI
Prefeito Municipal

AUTOR Do pRo.ETo:  PREFEITo MUNlclpAL BEr\rml>ICTo sERGlo LENcloNI
AUTORES   DO   SUBSTITUTIVO   APROVADO:   VEREADORES   MARCO  AURELI0   I)E

SOUZA, JOSH CARLOS DI0G0 E MARIN0 FARIA


