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LEI N2 2.385 

Institui 0 6rgao Oficial do Municipio e da 

outras providencias. 

A CAMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art.1 2 - Fica instituido 0 Diario Oficial do Municipio 

- D.O.M., que sera 0 0 o para a publica~ao das Ie e atos 

municipais, expedidos pelos Poderes Executivo e Legislativo e 

pelos orgaos que compoem a administra 0 indireta do Municipio, 

nos termos do artigo 3 2 do Ato das Disposi~oes Transito s da Lei 

Organica Municipal. 

§~2 - A Mesa Diretora da Camara responsabilizar-se-a 

pelas publica~oes dos atos do Poder Legislativo. 

§2 2 Fica 0 Poder Executivo Mun ipal autorizado a 

celebrar Convenio corn 0 Tribunal de Justi~a do Estado de Minas 

Gerais, para a publica~ao do expediente forense de interesse da 

Comarca de Contagem. 

Art.22 - l\. ica~ao de atos nao normativos podera 
h 

ser feita de forma re e os acordos, contratos e conven 

serao publicados ~tra s de seus respec vos extratos. 

Art.3 2 - As ica~oes das leis e atos do Municipio 

serao feitos exclusivamente no D 'rio Of I do Municlpio 

D.O.M. 

programas, 

campanhas de orgaos publicos que nao tenham 

informativo ou de orienta~ao social, assim como 

I constem nomes, slmbolos, cores ou gens 

promo~ao pessoal de autoridade, servidores 

candidatos a cargo eletivo ou de 

qualquer eresse politico-part rlo. 
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Art.5 2 - Fica 0 Executivo Municipal autorizado a 

promover todos as medidas necessarias, de acordo com a lei, para 

implanta~ao e circula~ao do D.O.M. - Diario Oficial do Municipio, 

no prazo de 30 dias (podendo remanejar dota~oes or~amentarias, 

suplementa-las, na forma da lei). 

Paragrafo Unico As despesas decorrentes da 

implanta~ao do orgao oficial criado por esta Lei correrao a conta 

de dota~ao or~amentaria especifica da Lei n 2 2.309, de 20 de 

dezembro de 1991, sob a seguinte rubrica: 1025 

0307023.2.004-3132 F.30 (ou mediante abertura de credito 

especial) . 

Art.6 2 - 0 Poder Executivo regulamentara a presente 

Lei no prazo de 30(trinta) dias de sua publica~ao. 

Art.72 - Revogam-se as disposi~oes em contrario. 

Art.8 2 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publica~ao. 

Palacio do Registro, em Contagem, aos 21 de Agosto de 1992. 
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