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DECRETO N.' 1?2, de 19 de setembro

"Regulamenta a ki Municipal n' 5-48/2017 '
qne" adoto o DiMo luhnicipal de Goids:

instrruido pela Associagdo Goiana -de
Municipios - AGM como neio ofctal de

conunicagdo' e publicagdo doat atos

muicipais, na forma qae especifica e dl
ouir.as Providencias "

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA Tf PT COilS' ESTATIO dE GOi6S'

no uso de suas atribuig6es legais conferiilas pela Lei Orgflnica Municipal e

considerando a aprovateo e sangao da Lei Municipal no 548/2017, que adota o Di6rio Mrmicipal

J" C"ia", instimido peta Associagao Goiana de Municlpios - AGM como meio oicial de

*municaggo e puUlicageo dos atos municipais, e a necessidade de sua regulamenaglo;

DECRf,TA:

Art lo - O Di6rio Municipal de Coi6s, instituido e administrado pela AssociagSo G9ian1 de

Municipios - AGM, adotado pelo Municipio pela Lei no 548D017 como meio olicial de

comunicagito, publicidade e divulgagio dos atos normativos e administrativos do Municlpio, suas

autarquias e funda96es p[blicas,substitui qualquer outra forma dc publicidade rnilizada a6 a data

de publicagdo deste decreto.

$lo - As edigdes do Diirio Municipal de Goi6s atenderEo ao calenddrio designado pela

Associaglo Goiana de Municipios- AGM e sertro veiculadas Sratuitamente na rede mundial de

computadores (intemet), no enderego www.diariomunicipal.com.br/aenn.

$ 2o - O horArio de encerramento para o cadastramento dos atos a serem publicados se dar6 no dia
6til que antecede a publicagEo at6 o homrio definido na Decisio Normativa no $tU20l I da

Associado Goiana de Municipios- AGM,

$3o - Os atos cadastrados aa forma do $2o ser6o disponibilizados para o acesso na lntemet a partir
de 00h00 (zero hora) do dia da publicagIo.

$4" - As r€tificag6es dos atos realizadas ap6s o encerramonto da edigeo ser6o publicadas na

edigeo do dia irtil subseqoente.

g5o - f, de responsabilidade do 6196o emitente o cadastramento e a publioa4io dm atos.
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66o - As matdrias cadastradas e/ou publicadas elotronicamente ap6s o hor{rio fixado no $2o deste

artigo ser6o publicadas na edi96o subseq0ente'

Art.20.osatoscadastradosemdesacordocomaDecisioNormativano0u20lldaAssociaceo
Goiana de Municipios'AGM n6o serEo objeto de publicagEo'

ArL 30 - considera-se como data & publicagao o dia ttil em que o Di6rio Munioipal de Goi6s

for disponibilizado na intemet.

Art. 40 - Na hip6tese dc o sltio do Di&io Municipal de Goi6s neo estar acessivel por pmblemas

tecnicos, o Munic{pio adotar6 as medias pertinentcs para resguardar os direitos que possam yer

sido afetados,

An, 50 - Slo publicados, na integpa, no Di6rio Munioipal de Goi6s:

I - as leis e mais atos resultantes do processo legislativo da C6mara Mmicipal;
II - os decretos e oufos atos normativos baixados pel(a) Prefeito(a) e Presidente das Cimara
Municipal;
III - os atos dos secret6rios municipais, baixados para a execuggo de normas, com o(cogeo dos de
interesse interno do Municlpio;
IV - atos administrativos cuja publicidade seja obrigar6ria nos termos da legislagEo.

Art 60 - Os atos oficiais que nio requeiram publicag8o integra.l obrigat6ria devem ser publicados
em rcsumos, rcstringindo-se aos elementos necessdrios A sua identificagf,o.

Par6grafo rinico - lncluem-se entre os atos a que se rcfere este artigo:
I - atas e decis6es de 6rg6os colegiados;
II - pautas;
III - editais, avisos e comunicados;
IV - conhatos, conv€nios, aditivos e distratos;
V - deryachos de autoridades administrativas, relacionados a interesses individuais; e
VI - atos oficiais que autorizem, permitam ou concedam a execugflo de servigos por terceircs.

Art. 7o - 6 vedada a publicaglo no Di6rio Municipal de Goi6s de:

I - atos de concess6o de medalhas, condecoragies ou comendas, salvo se efetuada por interm6dio
de lei ou de decrcto;
II - desenhos e figuras de tipos diversos, tais como logotipos, logomarcos, brasdes ou emblemas;
III - partituras e letras musicais; e
IV - disoursos.
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Art 8" - Compete i AGM o gerenciamento do funcionamento e manutenqeo do Diario
Municipal de Goi6s, bem como a responsabilidade pelas c6pias de seguranqa dos atos

nele publicados.

Art 9o - As edig6es do Diririo Municipat de Goiris atenderio ao calend{rio desipado
pela AGM, sendo que os atos cadastrados e assinados pela autoridade competente atd o

horirio delinido na Decisio Administrativa n' 004/2001, s6o publicadas na edig5o do

dia 6til subsequente, disponibilizadas para o acesso a partir de 00h00(zero hora).

Art. 10' - Este decreto entra em vigor em at6 30 (trinta) dias ap6s a data de sua

publicagdoao, revogadas as disposigdes em contrdrio.
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