
      

 

      LEI Nº 726/2014 

 

A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná,     

decretou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º-  Fica instituído como veículo oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos atos 

normativos e administrativos do Município de Rio Azul o Diário Oficial Eletrônico. 

§ Único-  Serão publicados no Diário Oficial Eletrônico os atos normativos e administrativos do Poder 

Executivo, bem como dos órgãos que compõem a administração pública direta e indireta. 

Art. 2º-  O Diário Oficial Eletrônico de que trata esta Lei, substitui a versão impressa e será veiculado na 

Rede Mundial de Computadores, no endereço indicado por Decreto do Executivo Municipal, 

após regular processo licitatório, podendo ser consultadas por qualquer interessado sem custos e 

independentemente de cadastramento. 

Art. 3º-  As edições do Diário Oficial Eletrônico atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, 

validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP 

Brasil, instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.  

Art. 4º-  Os direitos autorais dos atos municipais publicados no Diário Oficial Eletrônico são reservados 

ao Município de Rio Azul. 

§ Único- O Município manterá no quadro de avisos da Prefeitura, cópia da versão impressa da última 

edição que constar publicação dos atos municipais. 

Art. 5º-  Fica o Poder Executivo Municipal a tomar todas as medidas necessárias para o alcance dos 

objetivos desta Lei, podendo ainda, editar decretos ou atos administrativos para organizar o 

serviço de divulgação dos atos oficiais, bem como para regulamentar a publicidade 

governamental municipal e o funcionamento do Diário Oficial Eletrônico. 

Art. 6º-  As despesas com a execução da presente Lei correrão à conta das dotações orçamentárias 

próprias. 

Art. 7º-  O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que durante 

60 (sessenta) dias após a publicação da presente Lei, o Município continuará veiculando 

simultaneamente suas publicações no Diário Oficial Eletrônico e na mídia impressa. 

Art. 8º-  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 9º-  Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 293/2005, de 10 de 

agosto de 2005. 

       Gabinete do Prefeito Municipal. 

      Rio Azul, 04 de abril de 2014. 

           (a)- Silvio Paulo Girardi 

                Prefeito Municipal 


