
 

 

 

DECRETO Nº 50/2014 

 

                                                 O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, no uso 

de suas atribuições legais, amparado no art. 68, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, e art. 7º, da 

Lei nº 726/2014, de 04 de abril de 2014, que institui como veículo oficial de comunicação, 

publicidade e divulgação dos atos normativos e administrativos do Município de Rio Azul o Diário 

Oficial Eletrônico, e também os termos do Convênio PMRA nº 07/2014, assinado em 30 de junho de 

2014, 

RESOLVE: 

Art. 1º- Nos termos da Lei nº 726/2014, de 04 de abril de 2014, o Órgão Oficial do Município será 

uma publicação exclusivamente eletrônica, que será realizada no Diário Oficial dos Municípios do 

Paraná, conforme convênio PMRA nº 07/2014, de 30 de junho de 2014, celebrado entre o Município 

de Rio Azul e a AMP - Associação dos Municípios do Paraná, cujas edições são disponibilizadas no 

sítio www.diariomunicipal.com.br/amp. 

Art. 2º- As publicações realizadas no Diário Oficial dos Municípios do Paraná substituem qualquer 

outra forma de publicidade utilizada pelo Município até a publicação deste Decreto, exceto aquelas 

em que a legislação estadual ou federal exigir outro meio de publicação. 

Art. 3º- As edições do Diário Oficial dos Municípios do Paraná poderão ser consultadas pelas 

pessoas interessadas gratuitamente e sem prévio cadastro. 

Art. 4º- Os atos oficiais que não requeiram publicação integral obrigatória devem ser publicados em 

resumo, restringindo-se aos elementos necessários à sua identificação. 

Art. 5º- São publicados, na íntegra, no Diário Oficial dos Municípios do Paraná: 

I. As leis e demais atos resultantes do processo legislativo da Câmara Municipal; 

II. Os decretos e outros atos normativos baixados pelo Chefe do Poder Executivo; 

III. Os atos dos Secretários Municipais, baixados para a execução de normas, com exceção dos 

guardados com sigilo; 

IV.  Atos administrativos cuja publicidade seja obrigatória nos termos da legislação. 

Art. 6º- Considera-se como data da publicação o dia útil em que o Diário Oficial dos Municípios do 

Paraná for disponibilizado na internet. 

Art. 7º- Na hipótese de o sítio do Diário Oficial dos Municípios do Paraná não estiver acessível por 

problemas técnicos, o Município adotará as medidas pertinentes para resguardar os direitos que 

possam ser afetados. 

Art. 8º- As edições do Diário Oficial dos Municípios do Paraná são realizadas pelo Sistema 

Gerenciador de Publicações Legais (SIGPub), cuja gestão, manutenção do ambiente computacional 

e suporte técnico competem à Associação dos Municípios do Paraná (AMP). 

Art. 9º- As edições do Diário Oficial dos Municípios do Paraná serão assinadas digitalmente e 

atenderão aos requisitos de autenticidade, de integridade, de validade jurídica e de interopabilidade a 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, instituída pela Medida Provisória nº 2.200-

2, de 24 de agosto de 2001, sendo certificadas pela Vox Soluções Tecnológicas Ltda., empresa 

desenvolvedora do SIGPub. 

Art. 10- As edições do Diário Oficial dos Municípios do Paraná serão disponibilizadas diariamente, 

de segunda à sexta-feira, a partir da zero hora do dia de sua edição. 

§ 1º- Não haverá edições do Diário Oficial dos Municípios do Paraná nos dias de feriados nacional, 

estadual ou municipal. 
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§ 2º- Após o horário de fechamento da edição, as matéria somente poderão ser retificadas na edição 

subsequente. 

§ 3º- As matérias somente poderão ser alteradas ou excluídas até o horário de fechamento da edição, 

sendo de responsabilidade exclusiva do órgão que a cadastrou. 

Art. 11- As disposições sobre o funcionamento do Diário Eletrônico com relação ao cadastramento 

e composição das matérias, ordem para publicação, alteração, retificação e exclusão, horário oficial 

de utilização do Sistema Gerenciador de Publicações Legais (SIGPub), e demais disposições serão 

objeto de convênio entre o Município de Rio Azul e a AMP - Associação dos Municípios do Paraná. 

Art. 12- Durante o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste Decreto, o Município 

continuará veiculando simultaneamente suas publicações no Diário Oficial Eletrônico e na mídia 

impressa. 

Art. 13- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal, 

     Em Rio Azul, 30 de junho de 2014. 

(a)- Silvio Paulo Girardi 

     Prefeito Municipal 


