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LEI Nº 926 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017.
Dispõe sobre a Instituição do Diário Oficial Eletrônico, como meio oficial de comunicação
dos atos normativos e administrativos da Câmara Municipal de Areal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AREAL
Faço saber que a Câmara Municipal de Areal aprova e seu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° Fica criado o Diário Oficial Eletrônico, sem autonomia administrativa e financeira, onde
o Poder Legislativo divulgará os avisos e editais de licitação no âmbito das Leis n° 10.520/02 e
nº 8.666/93 e também as leis, decretos‐leis, portarias, instrumentos de gestão fiscal, contas
públicas e outros atos administrativos que se sujeitam ao princípio constitucional da
publicidade, como meio oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos atos normativos
e administrativos desta Casa de Leis.
Art. 2° O Site do Diário Oficial eletrônico para fins de publicação dos avisos e atos de licitação
no âmbito da Lei n° 8.666/93 é o Sítio Oficial do Poder Legislativo Municipal.
Art. 3° O funcionamento do Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo será da seguinte
forma:
I) as publicações dos atos oficiais são da responsabilidade da Assessoria de Imprensa da Câmara
Municipal de Areal;
II) as edições serão diagramadas e editoradas com recursos de informática, controladas por
numeração sequenciada, cada edição terá o mínimo de uma página e a numeração das páginas
das edições do Diário Oficial Eletrônico será a partir do número 01 (zero um);
III) o calendário das edições é o mesmo do funcionamento oficial da Câmara Municipal de
Areal e a critério da mesma, da urgência e do interesse público, poderão ser feitas edições
extras.
IV) todas as edições serão publicadas na internet no site a ser informado após a
regulamentação da Lei por Ato do Poder Legislativo, assinado digitalmente por autoridade
certificadora credenciada no âmbito da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil;
V) todas as pessoas físicas e jurídicas com acesso à Internet poderão acessar as publicações
feitas no Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo Municipal sem nenhum custo.
VI) as impressões das edições, se necessário, serão feitas pelos interessados, a partir da
publicação eletrônica na internet, em impressora comum ou por qualquer outro meio de
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impressão ou reprodução.
Art. 4° As publicações no Diário Oficial Eletrônico serão realizadas a partir da regulamentação
desta Lei, que se dará por ato do Poder Legislativo no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Art. 5° São publicados no diário oficial eletrônico:
I‐

COM BASE NA LEI Nº 10.520/02
a. Aviso de convocação dos interessados;
b. Edital do pregão;
c.Aviso de modificação do edital do pregão;
d. Aviso da impugnação do edital;
e.Aviso do julgamento e classificação de propostas;
f. Aviso de julgamento e habilitação de licitantes;
g. Aviso de adjudicação;
h. Aviso de recurso;
i. Aviso da homologação;
j. Aviso de extrato de contrato;
k. Aviso de anulação;
l. Aviso de revogação;
m. Aviso do cancelamento;
n. Aviso do parecer e deliberações do pregoeiro;
o. Aviso da nomeação do pregoeiro e da sua equipe de apoio
p. Outros
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II ‐ COM BASE NA LEI Nº 8.666/93
a. Aviso de Dispensa
b. Aviso de Inexigibilidade
c. Aviso de Registro de Preço
d. Aviso de Impugnação de edital/convite
e. Aviso de julgamento de Habilitação de licitantes
f. Aviso de julgamento e classificação de propostas
g. Aviso de Adjudicação
h. Aviso de Homologação
i. Aviso de Recurso
j. Aviso de Contrato
k. Aviso de Anulação
l. Aviso de Revogação
m. Outros

III –

GESTÃO FISCAL
a. RRE0
b. RGF
c. DCGRF
d. Outros

IV –

ATOS NORMATIVOS
a. Projeto de Lei
b. Vetos
c. Leis
d. Decreto‐Lei
e. Portarias
f. Resoluções
g. Instruções Normativas
h. Orientações Normativas
i. Outros
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V –

ATOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS
a. Ordens de Serviços
b. Pareceres
c. Despachos
d. Circulares
e. Balanço do exercício anterior
f. Balanço consolidado
g. Orçamento do exercício
h. Quadro demonstrativo da Receita e Despesa
i. Recursos repassados voluntariamente
j. Outros

VI ‐

ÁREA DE PESSOAL
a. Edital de Concurso Público
b. Homologação de inscrição de Concurso Público
c. Resultado e Classificação de Concurso Público
d. Decisão de recursos em Concurso Público
e. Homologação de Concurso Público
Convocação para posse e nomeação
f.
g. Aposentadoria de servidores
h. Demissão de Servidores
Aproveitamento de servidores
i.
Exoneração de servidores
j.
k. Falecimento de servidores
Nomeação de servidores
l.
m. Promoção de servidores
n. Recondução de servidores
o. Reintegração de servidores
p. Reversão de servidores
q. Readaptação de servidores
r. Transparência de servidores
s. Cessão de servidores
Outros
t.

Art. 6º As despesas com a execução da presente Lei correrão à conta das dotações
orçamentárias próprias.
Art. 7º O Poder Legislativo regulamentará a presente lei no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
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contrário.
FLÁVIO MAGDALENA BRAVO
Prefeito

Projeto de Lei de Autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Areal.
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