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PODER EXECUTIVO 

LEI Nº 933/2020, DE 10 DE MARÇO DE 2020. 

 

Institui o Diário Oficial Eletrônico 

do Município de Guimarães, 

Estado do Maranhão como veículo 

oficial de comunicação dos atos 

normativos e administrativos, e dá 

outros providencias. 

 

O Prefeito Municipal de Guimarães Estado do 

Maranhão, no uso de suas atribuições legais faz saber que a 

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulguei a 

seguinte Lei: 

 Art.1º Fica instituído como veículo oficial de 

comunicação, publicidade e divulgação dos atos normativos e 

administrativos, o Diário Oficial Eletrônico do Município de 

Guimarães/MA. 

§ 1º O Diário Oficial poderá ser publicado por meio 

eletrônico, em sítio próprio, através de provedor de internet 

banda larga de domínio público e sistema (software) de fácil 

acesso para o cidadão, servidores municipais e órgãos de controle 

externo. 

 

 § 2º A publicidade atenderá aos requisitos de 

autenticidade, integridade, validade jurídica e operabilidade da 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP – Brasil. 

Art. 2º A veiculação será feita no sítio da Prefeitura 

Municipal de Guimarães, no endereço eletrônico 

www.guimaraes.ma.gov.br da rede mundial de computadores – 

internet.  

Art. 3º A forma de utilização, os requisitos e 

conteúdos serão regulamentados por meio de  Decreto do Poder 

Executivo. 

Art. 4º O Diário Oficial do Município será editado 

observado a necessidade de publicações de atos oficiais. 

§ 1º Serão publicados no Diário Oficial do Município, 

criado por esta Lei, os atos, contratos, avisos, editais, convênios e 

outras avenças similares ou equivalentes, emanados do Poder 

Executivo Municipal, cujas publicações sejam necessárias no 

atendimento ao princípio da publicidade. 

§ 2º Sem prejuízo da publicação no Diário Oficial do 

Município, serão publicados no Diário Oficial do Estado do 

Maranhão, ou da União, os atos, contratos, avisos, editais, 

convênios e outras avenças similares ou equivalentes, que por 

determinação legal sejam obrigados à publicação nesses veículos. 

§ 3° Poderão na forma do §1º e caput do art. 37 da 

Constituição Federal, ser publicados no Diário Oficial Eletrônico 

outros atos e informações. 
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 § 4° Os atos oficiais que não requeiram publicação 

integral obrigatória poderão ser publicados em resumo, 

restringindo-se aos elementos necessários a sua identificação. 

Art. 5° Compete à Coordenadoria de Comunicação, a 

responsabilidade pela publicação, periodicidade, regularidade e 

veiculação eletrônica do Diário Oficial Eletrônico do Município 

de Guimarães. 

Art. 6° Os Atos do Poder Executivo só produzirão 

efeitos após a publicação no Diário Oficial Eletrônico do 

Município de Guimarães criado por esta lei. 

Art. 7° Havendo interesse da Câmara Municipal local, 

por decisão de sua Mesa Diretora, os atos oficiais do Legislativo 

também poderão ser publicados no Diário Oficial Eletrônico do 

Município. 

Art. 8º As despesas decorrentes desta Lei correrão por 

conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 

necessário. 

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogadas as disposições em contrárias. 

 

GABINTE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 

GUIMARÃES, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 10 DIAS DO 

MÊS DE MARÇO DE 2.020. 

 

 

OSVALDO LUIS GOMES 

Prefeito Municipal de Guimarães 
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_________________________________________________________________________________________ 

NORMAS DE PUBLICAÇÃO 

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo: 

 

a) Edição dos textos enviados a Diário por email; 

b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura; 
c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior; 

d) Tipo de fonte: Times New Roman; 

e) Tamanho da letra: 9; 
f) Entrelinhas simples; 

g) Excluir linhas em branco; 
h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras; 

i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dia após a circulação do Diário Oficial Eletrônico; 

j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email 
enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente; 

k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas. 

 

 

Informações: (98) 98262-9389 

 

 

 

 

 

 


