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Projeto de Lei n0.03  , 04 de fevereiro de 2021. 

Que institui o Diário Oficial Eletrônico do Município 
de Presidente Dutra,  Maranhao,  como Imprensa Ofi-
cial de Comunicação, Publicidade e Divulgação dos 
Atos Normativos e Administrativos, e  di  outras pro-
vidências. 

O Prefeito do Município de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Presidente Dutra aprovou e este 
sanciona e promulga a seguinte Lei:  

Art.  1.0  Fica instituído como veiculo oficial de comunicação, publicidade e divul-
gação dos atos normativos e administrativos, o Diário Oficial Eletrônico do Município de 
Presidente Dutra, Estado do  Maranhao. 

Art.  2.° Serão publicados obrigatoriamente no Diário Oficial Eletrônico do Muni-
cípio de Presidente Dutra e somente produzirão efeitos após a publicação, Leis, Decretos, 
Portarias, Resoluções, Avisos de Editais de Licitações, Leilões, Termos de Inexigibili-
dade e de Dispensa de Licitações, Termos de Contratos e ConvEnios, e ou Resumos ou 
Extratos de Contratos e Convênios, resumo de Atas, Relatórios de Gestão Fiscal, Resu- 
mos de Execução Orçamentária e suas versões simplificadas, Decisões de Órgãos Julga-
dores do Município, assim como todos os demais atos que se sujeitem ao principio cons-
titucional da legalidade e da publicidade.  

Art.  3.° As edições do Diário Oficial Eletrônico do Município serão disponibiliza- 
das na rede mundial de computadores, nos endereços eletrônicos institucionais 
http://www.presidentedutra.ma.gov.br  e http://www.cmpresidentedutra.ma.gov.br. po-
dendo ser consultadas por qualquer interessado sem custos e independentemente de ca- 
dastramcnto. 

Parágrafo único. 0 Poder Legislativo regulamentará as formas para envio e divul-
gação de seus próprios atos oficiais.  

Art.  4.° As edições do Diário Oficial Eletrônico do Município serão assinadas di-
gitalmente e com uso de carimbo de tempo, ambas emitidas por autoridade certificadora, 
atendendo aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabili-
dade da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras ICP-Brasil.  

Art.  5.° Serão mantidas nos endereços eletrônicos para acesso público, consulta e  
download  todas as edições do Diário Oficial Eletrônico do Município. 
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Art.  6.° O Diário Oficial Eletrônico do Município será identificado por numeração 
sequencial para cada edição, pela data da publicação e pela quantidade de páginas.  

Art.  7.° As publicações eletrônicas realizadas no Diário Oficial do Município, 
substituirão outras formas de publicação utilizadas, exceto quando a legislação federal ou 
estadual exigir outro meio de publicidade e divulgação dos atos administrativos.  

Art.  8.° Os direitos autorais dos atos municipais publicados no Diário Oficial Ele-
trônico  SAO  reservados ao Município de Presidente Dutra. 

§ 1.0  0 Município poderá disponibilizar cópia da versão impressa do Diário Ofi-
cial Eletrônico, mediante solicitação e o pagamento do valor correspondente à sua repro-
dução.  

Art.  9." A responsabilidade pelo conteúdo das publicações e os direitos autorais 
dos atos municipais publicados no Diário Oficial 'Eletrônico são reservados aos respecti-
vos órgãos que produzirem.  

Art.  10.0  As edições do Diário Oficial Eletrônico serão publicadas normalmente, 
de segunda-feira a sexta-feira, conforme periodicidade definida por Decreto Municipal e 
Ato Normativo do Poder Legislativo, mediante a necessidade da Administração Pública, 
e, excepcionalmente, aos finais de semana, mediante edição especial. 

Parágrafo único. Poderá ser produzida edição extra do Diário Oficial Eletrônico 
do Município para a divulgação e publicação de atos revestidos de caráter de urgência, 
por determinação do Chefe do Poder Executivo ou Legislativo. 

• 
Art.  11. Os atos, após serem publicados no Diário Oficial Eletrônico. não poderão  

softer  modificações ou supressões. 

Parágrafo imico. Eventuais retificações de atos deverão constar de nova publica-
ção.  

Art.  12. Considera-se como data de publicação o dia da edição do Diário Oficial 
Eletrônico em que o ato foi veiculado, sendo considerado o dia útil seguinte para inicio 
de contagem de eventuais prazos.  

Art.  13. No sistema eletrônico de publicações oficiais, as seções serdo indepen-

dentes e organizadas por cada um dos Poderes constituídos.  

Art.  14. As despesas com execução desta Lei correrão à conta das dotações orça-
mentárias próprias, de cada entidade da Administração Direta e Indireta. suplementadas 
se necessário. 
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Art.  15. Os Poderes Executivo e Legislativo, regulamentará a presente lei no prazo 
de 60 (sessenta) dias, indicando a data de inicio de sua veiculação e dando-lhe ampla 
divulgação.  

Art.  16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrario. 

RA1MU 0 ALVES CARVALHO 

Prefeito do Município de Presidente Dutra 
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MENSAGEM N°01/2021. 

Em 04 de fevereiro de 2021. 

Ao Exmo. Senhor 
VEREADOR ARISTEU NUNES, 
Presidente da  Camara  Municipal de Presidente Dutra. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de submeter a apreciação de V.  Ex',  Projeto de Lei que tem por 
objetivo alterar a forma de publicação dos atos de governo e gestão de nosso município. 

Este Projeto de Lei visa à adoção do Diário Oficial do Município de Presidente 
Dutra do Estado do  Maranhao,  instituído e administrado pela Prefeitura Municipal de 
Presidente Dutra do Estado do  Maranhao,  como meio oficial de comunicação dos atos 
municipais. 

Atualmente, as publicações oficiais são realizadas por meio do Diário dos Muni-
cípios da FAMEM. Mas sabemos que essa forma de publicação, terceirizada, pode, even-
tualmente, não atender aos anseios do município, uma vez que é necessária, por exemplo, 
alguma publicação de urgência, em edição extra. 

Ao cidadão 6 imprescindível dar conhecimento dos atos da Administração 
seja para rnunicii-los dos instrumentos necessários ao controle dos atos de governo, 

seja para dar cumprimento efetivo ao principio da publicidade consoante determina o  art.  
37 da Constituição Federal. 

A informação que não chega até o munícipe, o deixa a margem das decisões to-
madas pela Administração Pública. Por certo que a Interirt é um dos veículos mais efi-
cazes para o alcance da informação, tanto pela sua popularidade, quanto pela celeridade 
e baixo custo operacional. c, 

rst 

7:5 
Aliada As essas vantagens esta a segurança jurídica por meio da observância das 

nonnas especificadas pela infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil) e 
carimbo tempo, garantindo a autenticidade, a integralidade e a validade jurídica dos do-
cumentos publicados em forma eletrônica. 
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A adoção da publicação eletrônica, também conhecida como publicação on-line, 
se presta, sobretudo, à ampliação do número de pessoas que dela se beneficiam, tornando 
real e efetivo o principio da transparência e publicidade nesse novo modelo de organiza-
goo  da sociedade e do Estado atual. 

0 estabelecimento de princípios cogentes, como é o da publicidade, tem a finali-
dade de garantir a manutenção do equilíbrio entre os direitos dos administrados e as prer-
rogativas da administração. Assim é que, todos os atos praticados em nome da adminis-
tração pública, devem pautar-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade, morali-
dade, economicidade e, também, pelo da publicidade. 

O desenvolvimento de novas tecnologias da informação fez com que a Adminis-
tração Pública se adequasse à nova realidade social. Atualmente, muitos atos do cotidiano 
vem sendo praticados pela sociedade em geral através de meios eletrônicos e os Governos 
dos Estados passaram a utilizar a  Internet  para divulgar informações sobre sua adminis-
tração e oferecer serviços públicos dbni -efieiaricia, principio que foi positivado pela 
Emenda Constitucional n° 19/98 e que,impde ao  administrator  o dever de buscar o apri-
moramento dos serviços públicos e utilizar as Modernas tecnologias disponíveis para atin-
gir resultados que contribuam para uma  maim-  eficiência da Administração Pública. 

Na medida em que o governo eletrônico se desenvolve, há a necessidade de ga-
rantir o acesso à informação e as novas tecnologias a todos para reduzir as desigualdades 
sociais e permitir que todo indivíduo possa exercer a cidadania de forma plena. 

Destarte, é fundamental que seja assegurado ao cidadão o acesso A informação 
democrática, instantânea e gratuita para assegurar a este o direito de usufruir os beneficios 
do governo eletrônico, exercendo ainda, o controle sobre a Administração Pública. 

Destarte, a utilização da  Internet  como meio oficial de publicação eletrônica dos 
atos administrativos representa importante contribuição para a modernização da máquina 
administrativa, tanto pela redução dos custos operacionais, quanto pela eficiência e cele-
ridade com que as informações são entregues ao cidadão, de forma a incentivar sua par-
ticipação no controle dos atos de governo,.e,sianclo em harmonia com os demais princípios 
da Administração Pública. 

A adoção do Diário Oficial do Município de Presidente Dutra do Estado do  Ma-
ranhao,  instituído e administrado pela Prefeitura Municipal de Presidente Dutra do Es-
tado Maranhão, para a publicação e a divulgação dos atos administrativos e normativos, 
visa atender, sobretudo, ao Principio da PUblicidade, previsto no caput do artigo 37 da 
Constituição Federal, com a finalidade de pmPorcionar um conhecimento mais amplo dos 
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atos administrativos e da legislação municipal, por meio da utilização da internet, -Cerra-
menta cujo acesso é de abrangência mundial. 

Igualmente, a publicidade dos atos e normas no meio que está sendo proposto pelo 
presente projeto atenderá ao disposto no artigo 5°, LXXVIII, da Constituição Federal, que 
institui a celeridade processual como direito fundamental, pois proporcionará moderniza-
ção e agilidade na divulgação dos atos, em especial dos processos administrativos de con-
tratação, que demoram sempre mais em razão dos prazos necessários para a publicação 
determinada pela legislação e pelo tempo que a imprensa utilizada pelo Município tem 
levado para realiza-la. 

Tal medida visa atender ao Principio da Economicidade, pois contará com a ad-
ministração e a utilização de instrumentos disponíveis no âmbito da Prefeitura Municipal 
de Presidente Dutra do Estado do  Maranhao,  com um custo muito menor que o que vem 
sendo suportado pelo Município em relação aos meios de divulgação atualmente utiliza-
do s . 

Deste modo, é imprescindível a aprovação do presente projeto de lei como medida 
indispensável ao cumprimento dos princípios constitucionais que regem a atuação da boa 
administração pública, sobretudo para alcançarmos maior transparência na gestão pú- 
blica. 

São essas as motivações que ensejaram o envio do Projeto de Lei que. estou certo.  

sera  recepcionado por esta Casa Legislativa. 

Renovo à V. Exa c dignos pares nossos protestos de apreço e consideração. 
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