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Atos

VETO AO PROJETO DE LEI

VETO AO PROJETO LEI ORDINÁRIA Nº 02/2020

 

VETA  O  PROJETO  DE  LEI  Nº  02/2020,  ORIGINÁRIO  DA  CASA
LEGISLATIVA,  QUE “CRIA  O PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS  DECORRENTES  DAS  DIFERENÇAS  DOS  REPASSES  DO
FUNDEF  AO  MUNICÍPIO  DE  SÃO  JOÃO  BATISTA  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

 

EXMO. FRANCISCO FURTADO PENHA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA.

 

Cumpre-nos comunicar-lhe que, na forma do disposto no § 1º, do art.
51, da Lei Orgânica do Município, VETEI integralmente, o Projeto de
Lei nº 02/2020, originário dessa Casa Legislativa, que “CRIA O PLANO
DE  APLICAÇÃO  DOS  RECURSOS  FINANCEIROS  DECORRENTES  DAS
DIFERENÇAS DOS REPASSES DO FUNDEF AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
BATISTA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

 

 

RAZÕES DO VETO.

 

A louvável iniciativa do Vereador Francisco Furtado Penha se originou
pela necessidade de ser dada destinação aos recursos recebidos da
União, a título de Diferenças dos Repasses do FUNDEF, como descrito
nas justificativas do projeto de lei.

No  entanto,  o  referido  projeto  de  lei  em tela  padece  de  vício  de
iniciativa, viola os princípios da Separação dos Poderes e da Legalidade
Orçamentária,  sendo,  portanto,  inconstitucional  e  contrário  a  Lei
Orgânica do Município de São João Batista e, por tais razões, deve ser
vetado em sua totalidade.

O Poder Legislativo ao ingressar na esfera de competência do Poder
Executivo,  fere  o  Princípio  da  Separação  dos  Poderes,  previsto  no
artigo 2º, da Constituição da República.

A Separação de Poderes é um princípio basilar do Estado Democrático
de Direito e considerado clausula pétrea no artigo 60, §4º, inciso III da
Constituição  da  República,  e  visa  justamente  segregar  as  funções
legislativas,  concernentes  a  Câmara  Municipal  e  a  função  de
administrar, concernente ao Poder Executivo.

Neste passo, a harmonia entre os Poderes Públicos descrita no artigo
2º,  da  Constituição  da  República  se  caracteriza  pela  consciente
colaboração e controle recíproco, a fim de evitar distorções e evitar a

usurpação de atribuições próprias dos Poderes da República.

O sistema, denominado pela doutrina de check and balances,  visa
harmonizar as relações institucionais, de modo que haverá desarmonia
sempre que um dos Poderes exercer prerrogativas e faculdades em
detrimento da competência do outro.

Por  sua  vez,  a  matéria  objeto  do  Projeto  de  Lei  é  de  iniciativa
reservada à competência privativa do Prefeito. É o que preceitua o Art.
48, da Lei Orgânica do Município, nos incisos infra-assinados, nestes
termos:

           

Art. 48. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham
sobre:

(....)

IV. Matéria Orçamentaria, e que autorize a abertura de créditos ou
conceda auxílios, prêmios e subvenções.

 

É clarividente que cabe a iniciativa privativa ao Prefeito municipal a
iniciativa de leis que disponham sobre matérias orçamentárias, ainda
mais  que  gerem  obrigações  de  natureza  financeira  ao  Chefe  do
Executivo.

Sobre  o  tema,  o  Supremo  Tribunal  Federal  firmou  o  seguinte
entendimento:

O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de positivação do
Direito, gerado pela usurpação de poder sujeito à cláusula de reserva,
traduz  vício  jurídico  de  gravidade  inquestionável,  cuja  ocorrência
reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar,
de  modo  irremissível,  a  própria  integridade  do  ato  legislativo
eventualmente editado.

 

Destarte, no momento em que o Poder Legislativo passa a editar leis
de efeitos concretos, ou que as certas medidas equivalem na prática a
verdadeiros atos de administração, tem-se clara violação do artigo 2º,
da Constituição da República, malferindo o princípio da separação de
poderes. Esta é exatamente a situação verificada no Projeto de Lei em
apreço, ao ser criado o “Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros
do FUNDEF”.

E que não se diga que,  com base na Súmula 5,  do STF,  pode-se
sustentar que a sanção do Prefeito Municipal possa convalidar o vício
de iniciativa, eis que segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal  não  se  poderá  sanar  o  vício  de  inconstitucionalidade,  nos
seguintes termos:

A  sanção  do  p ro j e to  de  l e i  não  conva l i da  o  v í c i o  de
inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A
ulterior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção do
projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, não
tem  o  condão  de  sanar  o  vício  radical  da  inconstitucionalidade.
Insubsistência da Súmula nº. 5, do STF. [ADI 2.867, rel. min. Celso de
Mello, j. 3-12-2003, P, DJ de 9-2-2007.] [= ADI 2.305, rel. min. Cezar
Peluso, j. 30-6-2011, P, DJE de 5-8-2011].
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Além do vicio de iniciativa, no que concernem as verbas decorrentes
do FUNDEF não há possibilidade de destinação desses valores para
pagamento  de  remuneração  de  professores,  por  não  haver
discricionariedade  do  Prefeito  no  tocante  a  fazer  ou  não  este
pagamento, já que se trata de verba vinculada à educação e, por isso,
devem ser empregados integralmente em ações de educação e não
para  pagamento  de  professores.  Ademais  o  referido  projeto  é
dissociado do interesse público, uma vez que beneficia exclusivamente
a classe dos professores, configurando lesividade ao erário municipal.

Não obstante o entendimento do Tribunal de Contas da União, firmado
nos Acórdãos n' 1824/2017, 1962/2017, 1518/2018 e 2866/2018, de
que  a  subvinculação  de  60%  (sessenta  por  cento)  dos  valores
recebidos  por  tais  precatórios  para  remuneração  dos  profissionais  da
educação resta prejudicada, pode resultar graves implicações futuras
quando exauridos tais recursos, podendo haver afronta a dispositivos
constitucionais (irredutibilidade salarial, teto remuneratório e princípios
da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade).

Considerando ainda a Nota Técnica n' 01/2019, da Rede de Controle da
Gestão  Pública  do  Estado  do  Maranhão  que  entende  pela
inconstitucionalidade de Leis Municipais que contrariando as decisões
do  Tribunal  cie  Contas  da  União  e  do  Supremo  Tribunal  Federal,
regulam  a  destinação  de  60%  (sessenta  por  cento)  dos  recursos
oriundos dos precatórios do FUNDEF para pagamento de remuneração,
salário,  abono  ou  rateio  a  profissionais  do  magistério  ou  a  quaisquer
outros servidores públicos, em razão de conterem vícios de natureza
formal,  tanto  pela  impossibilidade  dos  Municípios  legislarem sobre
financiamento  da  educação,  matéria  de  competência  exclusiva  da
União,  como pelo  vício  de iniciativa,  descabendo aos membros do
Poder Legislativo iniciarem projetos de lei com obrigações de natureza
financeira para os Chefes do Poder Executivo";

Cabe salientar ainda que a aprovação da referida lei, é passível de
oficiar o Ministério Público sobre a inconstitucionalidade flagrante para
que o Parquet tome as medidas legais cabíveis.

A partir disso, pode-se concluir que o exercício do veto é no caso em
comento,  mais  do  que  uma  necessidade,  mas  uma  assunção  de
responsabilidade política do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Essas  Senhor  Presidente,  são  as  razões  que  me  levaram a  vetar
integralmente o Projeto de Lei nº. 02/2020, as quais ora submeto à
elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara Municipal de
São João Batista.

 

 

 

JOÃO CANDIDO DOMINICI

Prefeito Municipal

Autor da Publicação: Prefeitura de São João Batista

TERMO DE SANÇÃO

TERMO DE SANÇÃO DA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL 46/2020

O Prefeito Municipal de São João Batista, Estado do Maranhão, João

Cândido Dominici, no uso de suas atribuições previstas na Constituição
Federal e na Constituição do Estado do Maranhão, recepcionadas pela
Lei Orgânica do Município, no seu Artigo 71, III, pelo presente ato e
nesta data, SANCIONO a Lei Municipal Nº 46/2020, decorrente
da aprovação do Projeto de Lei 01/2020 pelo Poder Legislativo
Municipal e de autoria do Poder executivo, a qual:   “dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de São João
Batista  para  o  exercício  financeiro  de  2021  e  dá  outras
providências”.

Gabinete  do  Prefeito  Municipal  de  São  João  Batista,  Estado  do
Maranhão, aos 02 de julho do ano de dois mil e vinte.

Registre-se,

Publique-se.

JOÃO CÂNDIDO DOMINICI

PREFEITO DE SÃO JOÃO BATISTA – MA

                                       

Autor da Publicação: Prefeitura de São João Batista

Portaria

PORTARIA Nº 169/2020

Dispõe sobre a relotação do servidor estatutário.

 

O Prefeito Municipal de São João Batista-MA, Sr. João Cândido Dominici,
no uso de suas atribuições legais nos termos ao art. 71, XIX, da Lei
Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO  a  decisão  liminar  precária,  oriunda  do  Poder
Judiciário  da Comarca de São João Batista,  proferida nos autos do
Mandado de Segurança nº0800391-81.2020.8.10.0125;

 

RESOLVE:

 

Art.  1º -  Relotar o servidor ELDO RONNE SOUSA PENHA, RG nº
792766970 SSP/MA, CPF nº 843.754.343-68, estatutário, Matrícula nº
5081, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, para exercer
funções junto a Unidade Mista “José Maria Santos Jacinto”.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor no dia 17 de Julho de 2020,
revogadas as disposições contidas na Portaria nº152/2020.

                                                                                                   

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA,
17 DE JULHO DE 2020.
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JOÃO CÂNDIDO DOMINICI

Prefeito Municipal de São João Batista-MA

Autor da Publicação: Prefeitura de São João Batista

Aviso

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020- CPL/SÃO JOÃO
BATISTA.  A Prefeitura Municipal  de São João Batista,  mediante sua
Comissão Permanente de Licitação-CPL, torna público que a Tomada
de Preços nº 03/2020-CPL, tipo Menor Preço, objetivando a Prestação
de Serviços de Reforma e Adequação da Unidade Básica de Saúde
Fidélis , conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á no dia 11.08.2020, às
11:00h,  na  Comissão  Permanente  de  Licitação-CPL,  da  Prefeitura
Municipal de São João Batista, localizada na Praça Matriz, nº29, Centro.
O  Edital  foi  redigido  na  forma  da  Lei  Federal  nº  8.666/1993,  Lei
Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e demais
normas regulamentares pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos
estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das
08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação onde poderão ser
consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega de 01 (uma)
resma de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x 297 mm, 75 g/m²,
referente ao custo de reprodução. Em atendimento as recomendações
sanitárias,  informamos  que  a  licitação  ocorrerá  em local  aberto  e
arejado; será estabelecido distanciamento mínimo de 02 metros de
cada participante durante a sessão; será obrigatória a utilização de
máscaras  e  que  cada  licitante  porte  seu  álcool  em  gel.  Maiores
informações no mesmo endereço. São João Batista/MA, 21 de julho de
2020. Talyta Garreto dos Santos. Presidente da Comissão Permanente
de Licitação

 

 

AVISO  DE  LICITAÇÃO.  PREGÃO  PRESENCIAL  Nº  014/2020–  CPL.  A
PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO BATISTA/MA, torna
público que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020, do tipo Menor Preço,
objetivando Aquisição de Material de Construção em Geral, conforme
Anexo  I  do  Edital,  realizar-se-á  no  dia  05.08.2020,  às  11:00h,  na
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal, localizada
na  Praça  Matriz,  nº29,  Centro  -  São  João  Batista/MA.  O  Edital  foi
redigido  na  forma  da  Lei  Federal  nº  10.520/2002  e  da  Lei
Complementar  nº  123/2006,  subsidiariamente  na  Lei  Federal  nº
8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; O
Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, de 2º a 6º
feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação
onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a
entrega de 01 (uma) resma de papel (500 folhas), tamanho A4, 210 x
297 mm, 75 g/m², referente ao custo de reprodução. Em atendimento
as recomendações sanitárias, informamos que a licitação ocorrerá em
local aberto e arejado; será estabelecido distanciamento mínimo de 02
metros  de  cada  participante  durante  a  sessão;  será  obrigatória  a
utilização de máscaras e que cada licitante porte seu álcool em gel.
Maiores Informações no mesmo endereço. São João Batista/MA, 21 de
julho de 2020. Talyta Garreto dos Santos. Pregoeira.

Autor da Publicação: Prefeitura de São João Batista
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NORMAS E ORIENTAÇÕES DE PUBLICAÇÃO

A  Constituição  Federal  permite  que  cada  município,  como  ente
federado,  possa  se  auto-organizar  administrativamente  (Art.  18  da
CF/88) por meio de suas leis (arts. 29, 20, I, da CD/88)

A  Lei  Federal  nº  8.666/93,  no  seu  art.  6º,  inciso  XIII,  conceitua
imprensa oficial e declara que: “para a União é o Diário Oficial da União
e  para  os  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios,  é  o  que  for  definido
em suas leis.”

O Diário Oficial do Município foi  criado através da Lei Municipal que a
prefeitura enviou para aprovação na Câmara Municipal.

O art. 48 da Lei Complementar nº. 101/00 considera o meio eletrônico
como um instrumento de transparência da gestão fiscal.

A Lei nº 10.520/2002, no seu art. 4º, determina que a publicação do
aviso  de  licitação,  independentemente  do  seu  valor,  deve  ser
publicado no Diário Oficial do respectivo município.

COMO  FAZER  A  PUBLICAÇÃO  DOS  ATOS  MUNICIPAIS  NO
SISTEMA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Acesse este link para entender como funciona o sistema de publicação.

DA PUBLICAÇÃO:

A  publicação  do  Diário  Oficial  do  Município  será  exclusivamente
através  do  site:  diario.santaquiteria.ma.gov.br

O mesmo poderá ser impresso apenas baixando diariamente o PDF da
sua publicação.

A produção e circulação do diário obedecerão ao seguinte:

DA INCLUSÃO DO CONTEÚDO NO SISTEMA DO DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO:

DA DATA:

O município pode inserir suas publicações dentro do sistema do diário
até as 22:00hs do dia corrente.

DA PUBLICAÇÃO:

As publicações sempre acontecerão às 5:00hs do dia seguinte.

OBS.: Lembrando que todo e qualquer conteúdo incluso pelo município
no dia corrente para publicação dentro do sistema do Diário Oficial do
Município, só será publicado no próximo dia útil, obedecendo assim os
feriados nacionais e finais de semana.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Formato: 21 x 29,7 cm (fechado)
Cor: Preto e Branco
Fonte: tamanho 8,5
Número de Páginas: Determinado pela demanda
Publicação: Diária

DO RECEBIMENTO:

O conteúdo deverá  ser  enviado pela  internet  por  meio  da

utilização da ferramenta de publicação do diário que já se
encontra disponível no site: diario.santaquiteria.ma.gov.br ;
Todo o material enviado para publicação deverá realizado por
meio de um funcionário da prefeitura previamente autorizado
e capacitado para utilização do sistema;

A FORMATAÇÃO:

O conteúdo inserido  pelo  município  no  sistema do  diário,  deverão
obedecer à seguinte formatação: o editor de textos utilizado deve ser o
“Word”; o corpo da letra (tamanho) será 8,5cm; usar espaçamento
simples entre linhas; texto na cor preta (automática); selecionar fonte
(estilo) Arial, com alinhamento justificado.

DA PUBLICAÇÃO:

As  publicações  oficiais  do  município  serão  distribuídas  no
diário por ordem alfabética dos atos administrativos;
O  conteúdo  publicado  é  de  inteira  responsabilidade  do
município que inseriu o material  no sistema do diário para
publicação;
A  publicação  no  Diário  Oficial  do  Município  substituirá  as
demais publicações impressas, para todos os efeitos legais,
exceto para os editais de licitação na modalidade tomada de
preços  e  concorrência,  os  quais,  conforme disposto  na  Lei
Federal nº 8.666/93, devem ser publicados também em diário
de grande circulação.
Algumas  publicações  ainda  deverão  ser  realizadas  pela
Imprensa  Oficial  do  Estado  ou  da  União,  quando  se  tratar  de
convênios ou outra forma de parceria com esses outros entes
federativos.
O  Diário  Oficial  do  Município  será  publicado  no  site
simultaneamente à publicação impressa.
O  Diário  Oficial  do  Município  não  circulará  aos  sábados,
domingos e feriados.

DA DISTRIBUIÇÃO:

O município disponibiliza todos os exemplares do Diário Oficial
do Município em seu site: diario.santaquiteria.ma.gov.br;

DO ARMAZENAMENTO:

O material finalizado será armazenado em nuvem no ambiente
tecnológico contratado e em encadernações mensais;
Os e-mails recebidos também serão armazenados em nuvem
em espaço de acesso restrito;
O  material  também  ficará  acessível  para  consultas  no
site: diario.santaquiteria.ma.gov.br

Obs.:  A  aceitação dos  atos  administrativos  divulgados  neste  diário
estão condicionadas à verificação de sua autenticidade na Internet.

ATOS QUE PODEM SER PUBLICADOS NO DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO E ATOS QUE DEVEM SER PUBLICADOS EM OUTROS
VEÍCULOS DE PUBLICAÇÃO

SÃO VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS:

I) VEÍCULOS OFICIAIS:

a) Diário Oficial da União;
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b) Diário Oficial do Estado;

c) Diário Oficial do Município, impressos ou eletrônicos.

II) VEÍCULOS PRIVADOS:

a) Jornal diário de circulação nacional;

b) Jornal diário de grande circulação no Estado;

c) Jornal diário de circulação regional;

d) Jornal diário de circulação local.

III) INTERNET:

a) Sites oficiais; e

b) Sites privados.

ATOS ADMINISTRATIVOS QUE DEVEM SER PUBLICADOS E OS
VEÍCULOS A SEREM UTILIZADOS:

I – AVISOS DE ABERTURA DE LICITAÇÕES:

a) Obrigatoriedade de publicar o extrato dos editais de tomada de
preços e concorrência no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, quando se tratar
de obras e serviços de engenharia com RECURSOS FEDERAIS (art. 21, §
4º da Lei Federal 8.666/93) e os de pregão quando o convênio ou o
Decreto Municipal  dispuser  a  respeito  (art.  17,  I,  II,  III  do Decreto
Federal 5.450/05), e poderão ser os editais publicados na íntegra no
Diário Oficial do Município;

b) Obrigatoriedade de publicar o extrato dos editais de tomada de
preços, concorrência, leilão e concurso no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
(art. 21, § 4º, inciso II da Lei Federal 8.666/93) e poderão ser os editais
publicados na íntegra no Diário Oficial do Município;

c) Obrigatoriedade de publicar o extrato dos editais de tomada de
preços,  concorrência,  leilão  e  concurso  no  JORNAL  DE  GRANDE
CIRCULAÇÃO  NO  ESTADO  (art.  21,  §  4º,  inciso  III  da  Lei  Federal
8.666/93) e poderão ser os editais publicados na íntegra no Diário
Oficial do Município;

d) Obrigatoriedade de publicar o extrato dos editais de tomada de
preços,  concorrência,  leilão e concurso no JORNAL DE CIRCULAÇÃO
LOCAL OU REGIONAL (art. 21, § 4º, inciso III da Lei Federal 8.666/93) e
poderão  ser  os  editais  publicados  na  íntegra  no  Diário  Oficial  do
Município;

e) Obrigatoriedade de publicar os editais de pregão na INTERNET e
poderão  ser  os  editais  publicados  na  íntegra  no  Diário  Oficial  do
Município;

f) Obrigatoriedade de divulgar a realização de audiência pública que
deve  anteceder  a  licitação  ou  conjunto  de  licitações  em  valores
superiores a 100 vezes o limite estabelecido para a modalidade de
concorrência nos mesmos meios de divulgação do edital respectivo;

g) OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAR AS ALTERAÇÕES DOS EDITAIS de
nos mesmos meios de divulgação do edital respectivo (art. 21, § 4º da
Lei Federal 8.666/93).

II  –  DEMAIS ATOS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DA LEI  DE

LICITAÇÕES:

a) Obrigatoriedade de divulgação dos editais de convite no mural da
Prefeitura (art.  21 e 22, § 3º da Lei Federal 8.666/93) e DEVERÃO
também ser publicados na íntegra no Diário Oficial do Município;

b) Obrigatoriedade de divulgação da relação mensal de compras (art.
16 e art. 24, IX da Lei Federal 8.666/93) no mural da Prefeitura ou na
Imprensa  Oficial  do  Município,  que  neste  caso,  depois  de  aprovada  a
Lei Municipal será o Diário Oficial do Município;

c)  Obrigatoriedade  de  divulgar  na  Imprensa  Oficial  do  Município,  que
pode  ser  o  Diário  Oficial  do  Município  e  no  jornal  diário  de  grande
circulação no Estado, o chamamento público para registro cadastral
(art. 34, § 1º da Lei Federal 8.666/93);

d) Obrigatoriedade de divulgar na Imprensa Oficial do Município (Diário
Oficial  do  Município)  a  RATIFICAÇÃO  DAS  DISPENSAS  E  DE
INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO e o retardamento da execução de
obra ou serviço (arts. 8º, 17, § 2º e 4º, 24, 25 e 26 da Lei Federal
8.666/93);

e)  Obrigatoriedade  de  divulgar  o  extrato  de  contratos,  ajustes  e
convênios e seus RESPECTIVOS ADITIVOS (art. 61, parágrafo único da
Lei  Federal  8.666/93)  na  Imprensa  Oficial  do  Município  (Diário  Oficial
do Município);

f) Obrigatoriedade de divulgar as intimações dos julgamentos das fases
de  habilitação  e  de  propostas,  quando  não  estiverem  todos  os
licitantes  presentes  no  ato  que  adotou  a  decisão,  da  anulação  e
revogação de licitações e da rescisão de contratos (art.  109, § 1º,
alíneas a e b da LF 8.666/93), na Imprensa Oficial do Município (Diário
Oficial do Município);

g)  Obrigatoriedade  de  divulgar  a  justificativa  do  pagamento  fora  da
ordem cronológica (art. 5º da Lei Federal 8.666/93) na Imprensa Oficial
do Município (Diário Oficial do Município);

h) Obrigatoriedade de divulgar os preços registrados (art. 15, § 2º da
Lei  Federal  8.666/93)  na  Imprensa  Oficial  do  Município  (Diário  Oficial
do Município);

i) Obrigatoriedade de divulgar as decisões de impugnações de editais,
as  decisões  de  recursos,  os  atos  de  cancelamento,  adiamento,
adjudicação e homologação de licitações, convocação para sorteio e
demais  avisos  e  decisões  ocorridas  no  curso  do  procedimento
licitatório aos licitantes,  o que pode ser  feito através do Diário Oficial
do  Município.  Caso  envolva  recursos  federais,  deverá  também ser
publicado  no  Diário  Oficial  da  União,  e  na  hipótese  de  envolver
recursos  do  Estado  do  Maranhão,  no  Diário  Oficial  do  Estado  do
Maranhão.

III  –  OUTROS  ATOS  OFICIAIS  QUE  PODEM  E  DEVEM  SER
DIVULGADOS POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO:

Poderão ser publicados na íntegra no Diário Oficial do Município:

a) as Leis Municipais e demais atos resultantes do processo legislativo
das Câmaras Municipais, tais como, projetos de lei e vetos;

b) os Decretos e outros atos normativos baixados pelos Prefeitos e
Presidentes das Câmaras Municipais, tais como portarias, resoluções,
instruções normativas, orientações normativas;
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c) os atos dos Secretários Municipais, baixados para a execução de
normas, com exceção dos de interesse interno dos municípios, tais
como:  despachos  circulares,  ordens  de  serviço,  licenças  diversas,
alvarás, entre outros;

d) atos administrativos cuja publicidade seja obrigatória nos termos da
legislação federal, conforme antes apontado, bem como da legislação
municipal;

e)  atos  administrativos  diversos  emanados  de  qualquer  órgão
municipal, inclusive conselhos de políticas públicas, tais como pautas,
atas, pareceres;

f) atos relacionados à área de recursos humanos, a exemplo de: atos
relacionados a concurso público (edital,  homologação de inscrições,
resultado  e  classificação  de  aprovados,  decisões  de  recursos,
homologação  do  concurso,  convocação  para  posse  e  nomeação),
aposentadoria,  aproveitamento,  demissão,  exoneração,  falecimento,
nomeação  de  servidores  efetivos,  comissionados  e  temporários,
promoção,  recondução,  reintegração,  reversão,  readaptação,
transferência,  inclusive a nomeação de comissões de sindicância e
processo  administrativo  disciplinar  e  demais  atos  passíveis  de
publicação decorrentes destes processos;

g)  atos  decorrentes  da  aplicabilidade  da  Lei  de  Responsabilidade
Fiscal,  ainda  que  não  sejam de  publicidade  obrigatória,  tais  como
parecer  prévio  do  controle  interno,  planos,  prestação  de  contas,
relatórios  de  gestão  fiscal  (publicidade  obrigatória),  relatórios
resumidos  da  execução  orçamentária  (publicidade  obrigatória)  e
versões  simplificadas  desses  documentos.  Os  atos  de  publicidade
obrigatória,  acima  referidos,  deverão  ser  divulgados  de  modo  a
permitir o mais amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico,
jornal  local  ou  Diário  Oficial,  juntamente  com a  fixação  no  mural  dos
órgãos.

IV  –  ATOS  QUE  DEVEM  SER  PUBLICADOS  NA  HOMEPAGE
CONTAS PÚBLICAS DO TCU (LEI FEDERAL 9.755/98):

a) balanço consolidado das contas dos municípios, suas autarquias e
outras entidades;

b) balanços do exercício anterior;

c) orçamentos do exercício;

d)  quadros  baseados  em dados  orçamentários,  demonstrativos  de
receita e despesa;

e) ratificações das dispensas e inexigibilidades (obrigatório divulgar na
Imprensa Oficial);

f) recursos repassados voluntariamente;

g) relação de compras (obrigatório divulgar na Imprensa Oficial);

h) relatórios resumidos da execução orçamentária – demonstrativos
bimestrais;

i) resumos dos instrumentos de contrato e de seus aditivos (obrigatório
divulgar na Imprensa Oficial);

j) tributos arrecadados.

Todos  estes  atos  também  podem  ser  publicados  no  Diário  Oficial  do
Município para dar maior transparência à gestão municipal.

*A seguir, quadro resumo sobre os atos e veículos de publicação
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ATO BASE LEGAL DOM DOE DOU JGCE JGL/R WEB HOME MURAL

LICITAÇÕES

Aviso de Tomada de Preços, Concorrência,
Concurso e Leilão. Art. 21 da Lei 8.666/93 X X X X X    

    (Obras com
recursos federais)     

   OBRIGATÓRIO    

Chamamento do registro cadastral Art. 34 da Lei 8.666/93 X   X     

Os atos a seguir, se publicados no Diário Oficial do Município que é a imprensa oficial do Município, não precisam ser publicados em outro jornal.

Aviso de Convite Art. 21 e 22, §3º da Lei 8.666/93 X       X

Aviso de Pregão Lei 10.520/2002 X     X   

Relação mensal de Compras Art. 16 da Lei 8.666 e Lei
9.755/98 X      X X

Ratificação de dispensa Art. 66 da Lei 8.666 e Lei
9.755/98 X      X  

Ratificação de Inexigibilidade Art. 26 da Lei 8.666 e Lei
9.755/98 X      X  

Retardamento da execução de obras ou
serviços Art. 26 da Lei 8.666/93 X        

Extrato dos contratos, ajustes e convênios Art. 61 da Lei 8.666/93 e Lei
9.755/98 X      X  

Decisão habilitação e classificação de Propostas
se ausentes licitantes no ato licitatório. Art. 109 da Lei 8.666/93 X        

Justificativa de pagamento fora da ordem
cronológica Art. 5º da Lei 8.666/93 X        

Preços registrados Art. 15 da Lei 8.666/93 X        

Decisão de impugnação de editais Art. 41 da Lei 8.666/93 X        

Decisão de recursos Lei 8.666/93 X        

Revogação de Licitação Lei 8.666/93 X        

Anulação de Licitação Lei 8.666/93 X        

Adjudicação de Licitação Lei 8.666/93 X        

Convocação de Licitação Lei 8.666/93 X        

Apostilas Art. 61 da Lei 8.666/93 e Lei
9.755/98 X        

GESTÃO FISCAL

RREO Art. 52 da LC 101/2000 X    X X  X

RGF Art. 55 e 63 LC 101/2000 X    X X  X

PROCESSO LEGISLATIVO

Projetos de Lei Art. 37 CF X        

Vetos Art. 37 CF X        

Leis Art. 37 CF X        

Decretos Art. 37 CF X        

Portarias Art. 37 CF X        

Resoluções Art. 37 CF X        

Instruções Normativas Art. 37 CF X        

Orientações Normativas Art. 37 CF X        

ATOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS

Ordens de Serviços Art. 37 CF X        

Pareceres Art. 37 CF X        

Licenças Municipais Art. 37 CF X        

Despachos Art. 37 CF X        
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Circulares Art. 37 CF X        

Atas de Conselhos Art. 37 CF X        

Balanço do exercício anterior Lei 9.755/98 X      X  

Balanço consolidado Lei 9.755/98 X      X  

Orçamento do exercício Lei 9.755/98 X      X  

Quadro demonstrativo da Receita e despesa Lei 9.755/98 X      X  

Rec. repassados voluntariamente Lei 9.755/98 X      X  

Tributos arrecadados Lei 9.755/98 X      X  

ÁREA DE PESSOAL

Edital de Concurso Público Art. 37 CF X        

Homologação de insc. Conc. Público Art. 37 CF X        

Resultado e classif. Conc. Público Art. 37 CF X        

Decisão de recursos em Conc. Público Art. 37 CF X        

Homologação de Conc. Público Art. 37 CF X        

Convocação p/ posse e nomeação Art. 37 CF X        

Aposentadoria de servidores Art. 37 CF X        

Demissão de servidores Art. 37 CF X        

Aproveitamento de servidores Art. 37 CF X        

Exoneração de servidores Art. 37 CF X        

Falecimento de servidores Art. 37 CF X        

Nomeação de servidores Art. 37 CF X        

Promoção de servidores Art. 37 CF X        

Recondução de servidores Art. 37 CF X        

Reintegração de servidores Art. 37 CF X        

Reversão de servidores Art. 37 CF X        

Readaptação de servidores Art. 37 CF X        

Transparência de servidores Art. 37 CF X        

Cessão de servidores Art. 37 CF X        
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