
LEI N° 691/2021

Adota  o  Diario  Oficial  dos  Municipios  do

Estado       da       Paraiba,       instituido       e

administrado    pela    FAMUP,    como    meio

oficial      de      comunica€ao      dos      atos

normativos e administrativos do Municipio

de Natuba.

0 PREFEITO CONSTITUcloNAL DO MUNIciplo DE NATUBA, sua Excelencia

o  Senhor Jos6  Lins  da  Silva  Filho,  no uso de suas  atribuig6es  que  lhe sao conferidas

pela Constituigao Federal e pela Lei Organica do Municipio de Natuba fago saber que, a

Camara Municipal de Vereadores aprovou e eu sancionei a seguinte Lei:

Art.   1°   0   Diario   Oficial   dos   Municipios   do   Estado   da   Paraiba,   instituido   e

administrado  pela  FEDERACAO  DAS ASSOCIACOES  DE  MUNIcipIOS  DA  PARAiBA

(FAMUP) e o meio oficial de comunicagao,  publicidade e divulgagao dos atos normativos

e  administrativos  do  Municipio  de  Natuba,   bern  como  dos  6rgaos  da  administragao

indireta, suas autarquias e fundag6es.

a
Art.  2°  A  edigao  do  Diario  Oficial  dos  Municipios  do  Estado  da  Paraiba  sera

realizada  em  meio  eletr6nico  e  atendefa  aos  requisitos  de  autenticidade,  integridade,

validade juridica  e  interoperabilidade  da  lnfra-Estrutura  de  Chaves  Pdblicas  Brasileira -

lcp Brasil,  instituida pela Medida Provis6ria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Art. 3° A edigao eletr6nica do Diario Oficial dos Municipios do Estado da Parafba

sera   disponibilizada   na   rede   mundial   de   computadores,    no   enderepe   eletr6nico

<www.diariomunicipal.com.br/famup>,      podendo     ser     consultado     sem     custos     e

independentemente de cadastramento.

Art.  4°  As  publicag6es  no  Diario  Oficial  dos  Municipios  do  Estado  da  Parafba

substituifao  quaisquer  outras  formas  de   publicagao   utilizada   pelo   Municipio,   exceto

quando  a  legislagao  federal  ou  estadual  exigir outro  meio  de  publicidade  e  divulgagao

dos atos administrativos.

.
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Art.  5°  Os  direitos  autorais  dos atos  municipais  publicados  no  Diario  Oficial  dos

Municipios do Estado da Paraiba sao reservados ao Municipio de Natuba-PB.

Pafagrafo t]nico.  0 Municipio podera disponibilizar c6pia da versao impressa do

Diario Oficial dos Municipios do Estado da Paraiba,  mediante solicitagao e o pagamento

do valor correspondente a sua reprodueao.

Art.   6°  A  responsabilidade   pelo  conteddo  da   publicagao  6  do  6rgao   que  o

produziu.

Art.  7° 0  Municipio fica autorizado a contribuir para a  FAMUP,  de acordo com  o

valor fixado pela assembleia geral.

Art.  8°  As  despesas  com  a  execugao  da  presente  Lei  correrao  a  conta  das

dotag6es orcamentarias pr6prias.

Art.  9°  0  Poder  Executivo  regulamentafa  a  presente  lei  no  prazo  de  30  (trinta)

Art. 10° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Art.11° Revogam-se as disposig6es em contfario.

dias.

? Gabinete do  Prefeito Constitucional do  Municipio de  Natuba,  Estado da  Paraiba,

em  18 de Outubro de 2021.
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