
 
Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Guaporé 

GABINETE DO PREFEITO 

 

DECRETO Nº 6321/2020, DE 27 DE MAIO DE 2020. 

 

DÁ NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 1º E 2º DO DECRETO Nº 

5296/2015, QUE REGULAMENTA O DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ - DOE COMO MEIO OFICIAL DE 

COMUNICAÇÃO, PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO NO ÂMBITO DO 

PODER EXECUTIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAPORÉ, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade 

com as Leis Municipais nº 3564/2014, de 09-12-2014 e 4114/2020, de 27-05-2020, Decreta: 

 

 Art. 1º Os artigos 1º e 2º do Decreto 5296/2015, de 02-01-2015, passam a vigorar como segue 

 

 “Art. 1º Fica instituído o DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ - 

DOE, como meio oficial de comunicação, publicidade e divulgação dos atos do Poder Executivo  do  Município 

de Guaporé. 

 § 1º: O DOE visa atender o princípio da transparência e da publicidade de acordo com a Lei 

Complementar nº 131/2009 e será veiculado no sítio eletrônico www.guapore.rs.gov.br, na rede mundial de 

computadores, podendo ser consultado por qualquer interessado, em qualquer lugar, com equipamento que 

permita acesso à internet, sem custos e independentemente de qualquer tipo de cadastramento. 

 § 2º: O DOE terá 01 (um) caderno exclusivo do Poder Executivo e poderá ser disponibilizado 

diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir das 16h (dezesseis horas), exceto nos feriados nacionais, 

estaduais e municipais que ocorram em Guaporé-RS e nos dias em que, mediante divulgação, não houver 

expediente. 

 §3º Poderá haver publicação de EDIÇÃO EXTRA do Diário Oficial Eletrônico do Município de 

Guaporé - DOE, nos seguintes casos 

a) em datas em que não há circulação diária  

b) em datas em que já houve edição regular publicada 

 § 4º: O DOE terá formato de papel A4, em pdf, com numeração sequencial e cronológica anual, 

terminando a numeração sequencial em 31 de dezembro de cada ano, reiniciando a numeração sequencial no 

início de cada ano. 
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 Art. 2º Na primeira página de cada edição, o DOE conterá obrigatoriamente: 

I – o Brasão do Município; 

II – o título “Diário Oficial Eletrônico do Município de Guaporé - DOE”; 

III – a Lei de instituição do Diário Oficial do Município – DOE; 

IV - a data, o número da edição e a citação numérica deste Decreto. 

 §1º: Na edição extra do DOE deverá constar o disposto no “caput” deste artigo, bem como 

expressamente a denominação EDIÇÃO EXTRA. 

 §2º: A numeração da edição extra seguirá a sequência da edição diária, exceto quando já houver 

publicação diária disponibilizada, em que será utilizado o mesmo número, acrescido de letras, observada a 

ordem alfabética.  

 

 Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

 Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do prefeito Municipal de Guaporé, em 27 de maio de 2020. 

 

 

 

Valdir Carlos Fabris 

Prefeito 

 

Registre-se e Publique-se 

 

Evandro Ghizzi 

Secretário da Administração 

Publicado no informe oficial eletrônico www.guapore.rs.gov.br/pagina/informes-oficiais-meio-eletronico e no 

Diário Oficial Eletrônico do Município 
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