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PROJETO DE LEI Nº 006-01/2021 
  

Institui o Diário Oficial Eletrônico do 
Município de Estrela. 

 
Art. 1º Fica instituído o Diário Oficial Eletrônico do Município de Estrela – DOe 

ME, como meio oficial de publicação e divulgação dos atos legais e administrativos do 
Poder Executivo Municipal, bem como de suas comunicações em geral. 

 
Art. 2° O DOe ME será publicado na rede mundial de computadores – internet, 

no site oficial do Município de Estrela. 
 
Art. 3° Os direitos autorais e de publicação do DOe ME são reservados ao 

Município de Estrela, ficando autorizada sua impressão e proibida sua 
comercialização. 

 
Art. 4° O Poder Executivo Municipal regulamentará, no que couber, a presente 

Lei. 
 
Art. 5° As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas por dotações 

orçamentárias próprias. 
 
Art. 6° Esta Lei entra em vigor no prazo de 30 dias a partir de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 22 de janeiro de 2021. 

 
 
 
 
 
Roberto Arenhart 

    Secretário de Administração 

 
Visto da Assessoria Jurídica 

_____________________ 

 
Data:  _____/_____/20___ 

 
 

Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela 
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Estrela, 22 de janeiro de 2021. 

Mensagem Justificativa ao 

Projeto de Lei nº 006-01/2021 
 

Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 006-01/2021, que institui o Diário Oficial Eletrônico do Município de Estrela. 
Atualmente as publicações oficiais são realizadas por meio de 

documento físico (papel), mas sabemos que essa forma de publicação, além de precária 
quanto ao atingimento de sua finalidade, vez que apenas uma pequena parcela da população 
tem acesso a elas, acarreta um ônus pesado aos cofres públicos, devido ao alto valor que é 
despendido para realizá-las. 

Ao cidadão é imprescindível dar conhecimento dos atos da 
Administração Pública, seja para municiá-los dos instrumentos necessários ao controle dos 
atos de governo, seja para dar cumprimento efetivo ao princípio da publicidade consoante 
determina o art. 37 da Constituição Federal. A informação que não chega até o munícipe, o 
deixa à margem das decisões tomadas pela Administração Pública. 

Por certo que a Internet é um dos veículos mais eficazes para 
o alcance da informação, tanto pela sua popularidade, quanto pela celeridade e baixo custo 
operacional. A adoção da publicação eletrônica, também conhecida como publicação on-line 
se presta, sobretudo, à ampliação do número de pessoas que dela se beneficiam, tornando 
real e efetivo o princípio da transparência e publicidade nesse novo modelo de organização da 
sociedade e do Estado atual. 

Destarte, é fundamental que seja assegurado ao cidadão o 
acesso à informação democrática, instantânea e gratuita para assegurar a este o direito de 
usufruir os benefícios do governo eletrônico, exercendo ainda o controle sobre a 
Administração Pública. 

A adoção do Diário Oficial Eletrônico visa atender, sobretudo, 
ao Princípio da Publicidade, previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal, com a 
finalidade de proporcionar um conhecimento mais amplo dos atos administrativos e da 
legislação municipal, por meio da utilização da internet, ferramenta cujo acesso é de 
abrangência mundial. 

Diante do exposto e na certeza da análise favorável dos 
Senhores Vereadores, solicitamos aprovação deste Projeto de Lei. 

 
Atenciosamente, 

Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 

Presidente da Câmara de Vereadores 

ESTRELA/RS 


