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1. Finalidade: 

Dispõe sobre critérios nos procedimentos para publicação de atos oficiais do Município da Serra/ES no Diário 
Oficial dos Municípios. 

 

2. Abrangência: 

Todas as Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal da Serra 

 

3. Base Legal e Regulamentar: 

Lei Municipal nº 4.235/2014, que adota o Diário Oficial dos Municípios, instituído e administrado pela Amunes, 
como veículo oficial de publicação dos atos normativos e administrativos do Município da Serra. 

 

4. Conceitos: 
Ato Oficial é toda documentação caracterizada pela impessoalidade, uso do padrão culto da linguagem, clareza, 

concisão, formalidade e uniformalidade, sendo a publicidade e a impessoalidade princípios fundamentais de toda  

a administração pública.  

A finalidade da publicidade dos atos oficiais também norteia pelo poder da transparência e informação perante o 

cidadão, ou então pelo próprio interesse do cidadão pela noticia ou pelo ato publicado. 

 

5. Competência e Responsabilidades: 
Compete à Divisão de Controle de Atos Oficiais controlar a execução da presente norma de procedimento. 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    
 

6. Procedimentos: 
6.1 As Unidades Administrativas encaminham à Procuradoria Geral do Município, através de processo administra-

tivo as minutas de leis, portarias e decretos, para análise quanto à legalidade; 

6.2 Após a verificação da legalidade, a Proger encaminha à DCA os documentos para formatação e numeração; 

6.3 Após formatação e numeração a DCA encaminha ao Gabinete do Prefeito, para assinatura;  

6.4 O GP devolve para a DCA os documentos assinados para publicação.  

6.5 A DCA publica no DOM. 

6.6 Com relação a extratos de convênios, notificações, decretos de suplementações orçamentárias, decretos de 

nomeações e exonerações, bem como portarias de licenças sem vencimentos, as Unidades Administrativas deve-

rão enviar via oficio e seus arquivos de publicações para o email dca@serra.es.gov.br, até às 17 horas.  

6.7 A formatação dos documentos para publicação é fonte verdana, tamanho 8.   

 

7. Considerações Finais: 
As solicitações de publicações somente serão aceitas por esta Divisão se estiver de acordo com as normas. 

Não são de competência desta Divisão as publicações referentes às licitações. 

8. Siglas 
DCA – Divisão de Controle de Atos Oficiais 

DOM – Diário Oficial dos Municípios 

PROGER – Procuradoria Geral do Município 

GP – Gabinete do Prefeito 

mailto:dca@serra.es.gov.br


Prefeitura Municipal da Serra
Estado do Espírito Santo

Coordenadoria de Governo

Legenda: 
DocumentoTerminalDecisão Conector 

Externo
Atividade

Armazen. 
Interno

Interface no 
Sistema

Atividade 
Proposta

Conector 
Interno

Notas
Explicativas

Página: 0.0000 de 
17.0000

Conector

Sistema: Sistema de Comunicação Social
Assunto: Publicação dos Atos Oficiais 
Código:        SCS-NP 01/2015        Data de Elaboração:  10/09/2015 
Versão:                  01                   Data de Aprovação:   30/09/2015     

Assistente de MarketingDCA

Início

DocumentoTerminalDecisão Conector 
Externo

Armazen. 
Interno

Interface no 
Sistema

Atividade 
Proposta

Conector 
Interno

Página: 0.0000 de 
17.0000

Conector

       GABINETE DO PREFEITO
PROGERPROGER

Recebe a documentação formata e 
numera.

FIM

Recebe os processos e analisa a 
legalidade das demandas

encaminhadas pelas Unidades 
Administrativas.

Após a verificação da legalidade à 
Proger encaminha a DCA
 os documentos para formatação
 e numeração.

Encaminha documentação para 
assinatura do prefeito

Recebe a documentação, confere
e procede a coleta da assinatura

do Prefeito

Recebe a documentação
assinada e publica no DOM

Devolve documentação assinada
ao DCA para publicação no DOM

A formatação dos documentos para
publicação devem ser em 
fonte verdana, tamanho 8

Extrato de convênios, notificações, 
decretos e 
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