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TER DA IMNGA 

PAII[C[I{ DA COMISSAO DE JUSIICA [ R[DACAO 
Projeto de Lei n 2  003/2017 - EXECLJTIVO 

EMENTA: "INSTITUI 0 DIARIO OFICIAL ELETRONICO DE 
JARDINOPOLIS - DOE, COMO MEIO OFICIAL DE 
coMuNIcAcAO, PUBLICIDADE E DIVULGAcAO DOS 

ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DO 

MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS F DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS" 

A Comissào Permanente de Justica e Redaçao, reunida na forma regimental, 

corn base nos artigos 71 e paragrafo 49  do artigo 77 do Regumento Interno, para aprecuar o 

projeto acuma rnencuonado de autorta do Chefe do Executivo, protocolado na Casa em 

14/06/2017 e uncluido na pauta da 15 9  sesso ordinaria realuzada no dia 26/06/2017, para 

cuência e rernetido a presente comussão para parecer em 27/06/2017 (terca-feura) 

0 projeto preenche os requusutos da boa tecnica leguslatuva, bem corno, Os da 

constutucuonaludade, segue anexo copua da lei municipal n 9  1.457/89, que sera revogada 

Necessaria trés ernendas no projeto, sendo 

A 1? emenda para corrigir erro de digutação na numeração dos artigos a partur 

do 59,  que na realidade e o 4 9  e assirn sucessivamente ate o ultimo artugo 

A 2? emenda para dar nova redaco no § 49 do artigo 1, a saber: 

"Art 1 	................................................................. 

§ 42 0 Jornal Oficial Eletrônico do MunicIpio de Jardinópolis - JOE, corn posto 
de 02 (dois) cadernos, urn do Executivo e outro do Legislativo, será 
disponibilizado mensalmente. 

'I 

A segunda emenda se faz necessária tendo em vista que a municipalidade 

nào dispOe de recursos humano suficientes para produzir diariamente a edição do jornal. 

Diante de tal motivo, apresentarnos a emenda para ajustar a realidade municipal, 

lernbrando ainda, que at ua ente o jornal oficial 6 disponibilizado urna ediçä mensal, 4- 
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conforme se ye no sitio da Prefeitura Municipal, como se näo bastasse, também näo haverá 

prejuizo para a municipalidade quanto a produço de efeito do ato, pois, o § 1 2  do artigo 

106 da lei orgânica, prevê a afixaçao como termo inicial. 

A 32  emenda se faz necessária em face da alteraçao proposta na segunda 

emenda, pals, se a edicão passa a ser mensal, o nome "diário" näo pode subsistir, motivo 

pelo qual deve ser alterado o n?me "Diario Oficial Eletrônico do Municipio de Jardinopolis - 

DOE" para "Jornal Oficial Eletrônico do Municipio de Jardinopolis - JOE" devendo assim, 

ser alterado em todos artigos, onde constar.  

Assim, a comisso entende que o projeto de lei'nQ 003/2017, do Executuvo, 

esta apto pan ser apreciado pelo Plenario, devendo a oportunudade e convenuêncua ser 

analusado por cada Vereador, bservando-se as emendas acima 

ESTE E 0 NOSSO PARECER 

Jardinopolus, 27 de junho de 2017 

JUNIOR 

Relator 

Jk\ %J\ 

ANDRE 	ZANATA 

Presidente 

LI N DEfØSILGANDr 

Membro 
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O DOUTOR NEWTON PRINCIVALI DA SILVA REIS,PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPO 
LIS, ESTADO DE SAO  PAULO, NO USO DAS ATRIBUIcOES QUE LHE SAO CONFERIDA 
POR LEI; 

F A ZS A B E R: que a eflinara Municipal de Jardinôpolis, deste Estada, 
aprovbu è ele sanciona e prornulga a seguinte Lei: 

ARTIGO 1Q:- Pica criado a JORNAIJ OFICIAL DO MUNIC!PIO DE JARDINOPOLIS, 
destinado a publicacão dos atos dos Poderes ExecutivoeLegis 
lativo. 

.$ 19:- 0 jornal oficial do Municipio circulará obrigatóriamenteemedicäo 
guinzenal. 

§ 22:- Além das publicac6es dos atos dos Poderes que tratamo"caput" des 
te Artigo, poderã excepcionalmente ser inserido publicaç6es refe-
rentes aos atos do Poder Judiciârio local. 

ARTIGO 22:- Näo possuindo a Prefeitura Municipal de Jardin5polis, impren 
sa prôpria para a confecqäo, poderã ela contratar corn terce! 
ros a impress&o do jornal de gue trata 0 Artigo 1Q,por perlo 
do não superior a 6 (seis) mases,cuja contrataQO poderá ser 
feita atravês de qualquer tuna das modalidades de licitaqAo 
determinado pela Decreto Lei nQ 2.300 

Parägrafo Onico:- Qualguer pie seja a modalidade de licitacäo,deveräo a-
brigatoriamente participar todas as emprësas grãficas 
cadastradas neste Municipio. 

ARTIGO 32:- Pica vedada a publicacäo de atos pie venha infringir a Arti-
go 37, § 12 da Constituiçäo Federal. 

ARTIGO 42:- 0 jornal oficial do Muñicipio deverá obrigatöriamente entrar 
em circulaço a partir de 12 de Janeiro de 1.990. 

ARTIGO 52:- As despesas decorrentes para a execuçAo do presente diploma 
legal,correrAo par conta de verbs orcamentada,flcando o Che-
fe do Executivo autorizado a criar crédito especial ou suple 
mentar, na farina legal. 

ARTIGO 62:- Eats Lei entrará em vigor na data de sua publicacâo, revoga-
das as disposicôes em contrário. 

Prefeitura Municipal de Jardinôpolis, 27 de Naventhro de 1.989 

(l-t'' 
NEWTON P1nCfVALI A SILVA REIS 

*Prefeito Municipal* 

Publicada e Registrada no Setor do Expediente da Secretaria da Prefeitu-
ra Municipal de Jardinópolis/SP, em 27 de Noventhro de 1.989. 

Socntgzj* di Pzrteitun Municipal 
4. Jed4p.Jia 


