
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

EMENDA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº: 14/ 2019. 

Presidente Kennedy, ES, 09 de maio de 2019. 

ALTERA O ARTIGO 69 DA LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

A Mesa da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, na forma do art. 44, §2°, da Lei Orgânica 
Municipal, faz saber que o Plenârio aprovou e ela promulga a seguinte Emenda 
à Lei Orgânica Municipal: 

Art. 1 º.A Lei Orgânica do Município de Presidente Kennedy passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

Art. 69. A publicação das leis e dos demais atos municipais far-se
á obrigatoriamente por afixação em local próprio e de acesso ao 
público na sede da Prefeitura e da Câmara Municipal, e, com vistas 
a assegurar a ampla publicidade, poderão ser publicados também 
em: 
1 - Diário Oficial do Município (impresso ou eletrõnico) ou 
II - Jornal de Circulação Municipal ou Regional ou 
III - Meio eletrõnico digital de acesso ao público, gratuito e 
independente de cadastramento. 

Parágrafo único. A publicidade das leis e atos municipais observará 
ainda o disposto na legislação federal e estadual, sempre que estas 
exigirem outro meio de publicidade e divulgação. 

Art. 2º - Esta Emenda á Lei Orgânica do Município entrará em vigor nada.wde 
sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. ~...,r., ..... ~'k-~ 
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