





RESOLUÇÃO Nº 6, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015.


Institui o Diário Oficial dos Municípios - "DOM-e” como Órgão Oficial de Publicação Legal e Divulgação dos Atos do Poder Legislativo de Chapecó.



A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPECÓ, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Plenário aprovou e fica promulgada a seguinte Resolução:


Art. 1º Fica instituído o Diário Oficial dos Municípios - “DOM-e”, como órgão oficial de publicação legal e divulgação dos atos do Poder Legislativo de Chapecó.
§ 1º O Diário Oficial dos Municípios substitui a publicação impressa da Câmara Municipal de Chapecó e será veiculado no endereço eletrônico www.diariomunicipal.sc.gov.br;
§ 2º O Diário Oficial dos Municípios será identificado pela sigla "DOM-e";
§ 3º A implantação do Diário Oficial dos Municípios não exclui a possibilidade de publicação de Leis ou Atos Administrativos por meio da imprensa local.

Art. 2º Em caso de indisponibilidade do “DOM-e” ocorrido em razão de problema de ordem técnica, a publicação dos atos administrativos ficará prorrogada para o primeiro dia útil imediatamente posterior ao da regularização do sistema.
Parágrafo único. Constatada a indisponibilidade da consulta ao “DOM-e”, a Secretaria Geral da Câmara Municipal deverá publicar um aviso de indisponibilidade no Portal da Câmara Municipal e disponibilizar o material no dia útil seguinte à regularização.

Art. 3º O Presidente da Câmara Municipal de Chapecó, deverá designar um servidor efetivo como responsável pela remessa de matérias para publicação no “DOM-e”.

Art. 4º As matérias a serem inseridas no “DOM-e” deverão ser cadastradas até às 19h59min do dia da publicação, em formato previamente estabelecido pelo Consórcio Ciga.

Art. 5º É vedada a comercialização de qualquer publicação ou divulgação do “DOM-e”.

Art. 6º Ficam excluídas da publicação no Diário Oficial dos Municípios - “DOM-e” os Avisos de Licitação e os Extratos dos Contratos, os quais continuarão a ser publicados na versão impressa em jornal.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Sessões, em 18 de dezembro de 2015.
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