
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO No 0s1 DE 14 DE MARÇO DE 2022.

ALTERA O DECRETO NO 28 DE 14 DE
ABRIL DÊ2021, QUE ESTABELECE AS
NORMAS DE PUBLTCAÇÃO NO DIARtO
OFICIAL ELETRONICO DO
EXECUTTVO MUNtCtPAL (DOEEM), EM
CONSONANCIA COM A LEI
ORDINARIA MUNICIPAL 185712021 DE
1310412021, E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, no uso das atribuições legais que lhe
confere o artigo 51, inciso V, e artigo 58-A, da Lei orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1o. Ficam alterados o inciso ll e o parágrafo único do Art. 50; alterados o capuf do
Art. 60, e seus §§ 1o e 20 e incluído o §3o, e alterado o inciso ll do §2. do Art g", tocJos
dispositivos do Decreto 28 de 14 de abril de2021, que passam a constar com a seguinte
redaçáo:

,,4É.5o. (...)
(...)
Il - os encaminhamentos ao DOEEM dar-se-áo das demais
secretarias, orgãos, superintendências, conserhos, comitês e
demais entidades descritas no caput desse artigo e não constantes
nas alíneas do inciso anterior, através da ferramenta digital l Doc e ao
e-mail diariooficial@imperatriz.ma.gov.br até as 19h do mesmo dia,
para posterior inserção pero DoEEM e conseguinte pubricaso.
Parágrafo unico. No caso do inciso ll acima, os arquivos
encaminhados via e-mail e ferramenta digital '1Doc, devem estar em
formato digital, editável e pesquisável, não sendo aceitos fotos, prints
e outros arquivos similares.
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Art. 60 Deverâo as Secretarias, orgãos, superintendências.
conselhos, comitês encaminhar via ofício ao DOEEM (inclusive via
ferramenta digital l Doc), a designação do(s) seu(s) responsável(eis)
pelas inserçÕes ou encaminhamento dos atos a serem publicados no
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DOEEM, bem como as eventuais futuras inclusôes e/ou alterações de
responsável(eis), ou ainda exclusôes.
§ 1". Deve no Ofício constar nome do servidor, função, matrícula, e-
rnail, telefone para contato, para realiza$o de cadastro para inserção,
nos casos do Art. 50, I, e alíneas, ou ainda, nos casos do Art. 50, ll,
realizar a verificaçâo do e-mail constando informaçôes a serem
publicadas no DOEEM ou ainda encaminhamento via ferramenta
digital 1Doc.

§ 2". O DOEEM não realizará publicação recebida por e-mail não
cadastrado previamente ou ainda via ferramenta digital 1Doc, bem
como por servidor nâo habilitado/cadastrado para inserção, ou ainda
arquivos encaminhados em formatos não compatíveis, conforme
Parágrafo Unico do Art. 5".
§ 3'. Somente os servidores formalmente designados e iá
devidamente cadastrado, estarão habilitados a realizar os
encaminhamentos dos atos a serem publicados no DOEEIM, bem
como eventuais futuras inclusóes e/ou alterações de responsável (eis),
ou ainda exclusões.

ll - Nos casos dos encaminhamentos previstos no Art. 5o, ll, remeter
novo encaminhamento, solicitando o cancelamento, substituição ou
modifica$o do ato administrativo até as 19h do dia do
encaminhamento.

AÉ. 2o' Este decreto entra em vigor na data de sua publicaçáo, ficando revogadas as
disposiçÕes em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO,
AOS 14 DIAS DO MÊS DE MARçO DO ANO 2022, 1690 ANO DA FUNDAÇÃO DE
IMPERATRIZ.
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