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LEI Nº. 300 / 97                         De 22 de outubro de 1997.   

 

EMENTA – Dispõe sobre a Criação da Imprensa 

Oficial do Município de Altaneira e dá outras 

providências. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTANEIRA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE 

SÃO CONFERIDAS POR LEI, 

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E 

PROMULGO A SEGUINTE LEI. 
  

Art. 1º. Fica criada a Imprensa Oficial do Município de 

Altaneira, entidade jurídica de direito privado com personalidade própria, 

vinculada à Secretaria de Administração do Município, que reger-se-á pelas 

normas estabelecidas em seu Estatuto Social. 
 

Art. 2º.  A Imprensa Oficial do Município de Altaneira tem 

por finalidade: 

I – Publicar os atos do Poder Executivo e Legislativo 

Municipal; 

II – Publicar editais, extratos, contratos e avisos e demais 

atos das pessoas jurídicas de direito público; 

III – Executar e publicar trabalhos gráficos para as pessoas 

jurídicas de direito privado, autarquias, empresas públicas, fundações, 

sociedades civis e outras . 
 

Art. 3º. O Diário Oficial do Município de Altaneira é o 

veículo de divulgação e publicação dos atos da Imprensa Oficial do 

Município, e sua periodicidade de circulação será de conformidade com 

volume e a necessidade de validade dos atos a serem publicados, 

observada a circulação mensal. 
 

Art. 4º. A Imprensa Oficial do Município de Altaneira, 

quando regularmente instituída por Estatuto, será administrada por uma 

Diretoria composta de 03(três) membros: 

 

I – Um Diretor Presidente; 

II – Um Diretor Financeiro; 

III – Um Secretário Geral da Presidência. 

 

Art. 5º. A fiscalização financeira e contábil da Imprensa 

Oficial do Município de Altaneira, quando instituída efetivamente, será 
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exercida pelo Tribunal de Contas dos Municípios, nos termos da Legislação 

Federal e Estadual, sem prejuízo do controle exercido pelo Poder Executivo 

Municipal. 
 

Art. 6º. Caberá à Secretaria de Administração e Finanças 

designar o orçamento para o IOM com dotações próprias destinadas à 

execução de seus serviços, encargos com pessoal, manutenção e 

investimentos. 
 

Art. 7º. Os serviços executados pela IOM, em atendimento 

a solicitações de terceiros, serão pagos, observados os valores publicados 

em tabela aprovada pelo Gabinete do Prefeito. 

 

Parágrafo Único. São isentos de pagamento a execução 

de serviços referente às publicações de atos dos Poderes Executivo e 

Legislativo Municipal e entidades correlatas. 
 

Art. 8º. Até que seja efetivamente instituída a Imprensa 

Oficial do Município de Altaneira, correrão por conta dos Poderes Executivo 

e Legislativo as despesas relativas a publicação de seus atos.  
 

Art. 9º. O Município poderá contratar empresa gráfica 

especializada, de reconhecida reputação, mediante a realização de 

processo licitatório específico, para execução dos serviços gráficos, até que 

seja adquirido o parque gráfico e implantada a IOM. 
 

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

publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 

 

Paço da Prefeitura Municipal de Altaneira, Estado do 

Ceará, em 22 de outubro de 1997. 
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