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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 006/2019 

  

Regulamenta a Resolução nº 1.914, de 08 de novembro de 

2013, disciplina procedimentos alusivos à publicação no 

Diário Oficial do Poder Legislativo e dá outras 

providências. 

 

Versão: 01 

Aprovada em: 01/08/2019 

Ato de Aprovação: Ato da Presidência nº 084/2019 

Unidade Responsável: Controladoria Interna e Transparência – CIT 

 

I - DA FINALIDADE 

 

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar e regulamentar os 

procedimentos referentes à publicação dos atos oficiais no Diário Oficial do Poder Legislativo – 

DOPL desta Câmara Municipal de Vitória – CMV. 

 

II - DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

Art. 2º A presente Instrução Normativa tem por base legal e regulamentar a Resolução nº 

1.914, de 08 de novembro de 2013, que cria o Diário Oficial do Poder Legislativo; a Resolução 

nº 1896/2012, que regulamenta a criação e funcionamento do Sistema de Controle Interno da 

Câmara Municipal de Vitória, bem como a Resolução TC nº 227/2011, de 25 de agosto de 2011, 

que dispõe sobre a criação, implantação, manutenção e fiscalização do Sistema de Controle 

Interno da Administração Pública. 

 

III - DOS CONCEITOS 

 

Art. 3º Para efeito desta Instrução Normativa considera-se: 
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I - certificação digital: conjunto de procedimentos que asseguram a integridade das 

informações e a autoria das ações realizadas em meio eletrônico, conforme definições de padrão 

do ICP Brasil; 

 

II - assinatura digital: forma eletrônica de garantir a autenticidade da assinatura de 

qualquer documento, utilizando-se de operações matemáticas com algoritmos de criptografia 

assimétrica que atestam sua origem; 

 

III – atos oficiais: Atos da Presidência; Resumos dos Atos Assinados pelo Presidente; 

Resoluções; Portarias Internas; Instruções Normativas; Atos da Mesa Diretora; Decretos 

Legislativos; Editais; Atas; Atos da Direção Geral; Erratas; Relatórios de Gestão Fiscal; Resumo 

e Renovação de Contratos de Complementação Educacional; Resumos de Contratos e Termos 

Aditivos; Dispensa de licitação; Inexigibilidade de licitação; Avisos de Pregão Presencial e 

demais procedimentos licitatórios; Atas das Comissões da CMV; Leis, Emendas, Resoluções; 

Avisos de Dispensa de Licitação; entre outras espécies normativas. 

 

IV – Unidades Administrativas: Presidência; Procuradoria Geral – PGE; Direção Geral –

DGE; Controladoria Interna e Transparência – CIT; Secretaria Geral da Mesa; Escola do 

Legislativo; Assessoria de Fiscalização e Relações Comunitárias; Assessoria do Cerimonial; 

Assessoria de Segurança Legislativa; Departamento Legislativo – DEL; Assessoria das 

Comissões Parlamentares (SAC); Departamento de Documentação e Informação – DDI; Arquivo 

Geral; Departamento de Gestão de Pessoas – DGP; Departamento de Tecnologia da Informação 

– DTI; Departamento de Comunicação – DEC; Departamento de Gestão Administrativa – DGA; 

Setor de Compras; Setor de Almoxarifado e Patrimônio; Departamento Financeiro e Contábil – 

DFC; Comissão Permanente de Licitação. 

 

V - Diário Oficial do Poder Legislativo – DOPL: veículo oficial de divulgação em meio 

eletrônico dos atos oficiais e demais publicações exigidas por força de lei desta Administração 

Pública, que atendem aos requisitos legais e técnicos de plenas condições de segurança e sigilo 

de informações, com a utilização de recursos da criptografia e certificação digital, assim como de  
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hospedagem em sítio de fácil, amplo e permanente acesso, além de adequado armazenamento, 

perenidade e condições de disponibilização das publicações. 

 

IV - DA ABRANGÊNCIA 

  

Art. 4º A presente Instrução Normativa abrange as Unidades Administrativas da Câmara 

Municipal de Vitória – CMV, responsáveis pela produção e envio dos atos oficiais a serem 

publicados no Diário Oficial do Poder Legislativo – DOPL. 

 

V - DA COMPETÊNCIA 

 

 

Art. 5º Compete à Controladoria Interna e Transparência – CIT: 

 

I - disciplinar a padronização e a forma de envio dos arquivos a serem publicados no 

Diário do Poder Legislativo – DOPL pelas Unidades Administrativas;  

 

II - publicar o DOPL de acordo com os critérios estabelecidos nesta Instrução Normativa.    

 

 

VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 6º O Diário Oficial do Poder Legislativo será veiculado na rede mundial de 

computadores sob o endereço eletrônico www.cmv.es.gov.br/diario_oficial. 

 

Art. 7º A autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperacionalidade do Diário 

Oficial do Poder Legislativo serão garantidas mediante assinatura digital, baseada em certificado 

digital emitido por autoridade credenciada de acordo com a regulamentação da Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil. 

 

 

Parágrafo único. O encargo de assinante/autenticador será exercido pela Câmara 

Municipal de Vitória por seu representante legal e a publicação por servidor da Controladoria 

Interna e Transparência da CMV. 

http://www.cmv.es.gov.br/diario_oficial
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Art. 8º Os sistemas de informática disponibilizados para gerenciamento das publicações 

não poderão, em nenhuma hipótese, permitir a exclusão e alteração de publicações realizadas.  

 

Parágrafo único.  Após a divulgação do Diário, as eventuais retificações de documentos 

deverão constar de nova publicação.  

 

Art. 9º A publicação eletrônica não substitui aquela que deva ser realizada, também, nos 

demais veículos de publicação por força de legislação específica. 

 

Art.10 As edições do DOPL serão impressas ou gravadas em mídia digital por servidor 

lotado no Departamento de Documentação e Informação – DDI/Arquivo e guardadas no arquivo 

da Câmara Municipal de Vitória/ES para serem disponibilizadas para consulta aos possíveis 

interessados.  

 

VII - DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 11 São procedimentos a serem adotados pelas Unidades Administrativas para 

publicação no DOPL: 

 

I - encaminhamento dos arquivos com as devidas revisões ortográficas e gramaticais para o 

e-mail dge@vitoria.es.leg.br, para ciência e autorização da publicação, por via eletrônica, pela 

Direção Geral – DGE; 

 

II - envio dos arquivos pelo setor remetente à Controladoria Interna e Transparência para o 

e-mail diario@vitoria.es.leg.br somente após resposta de e-mail contendo a autorização de 

publicação pela Direção Geral; 

 

 

III - remessa dos arquivos para o e-mail diario@vitoria.es.leg.br até às 16h do dia útil 

anterior ao da publicação;  

 

mailto:dge@vitoria.es.leg.br
mailto:diario@vitoria.es.leg.br
mailto:diario@vitoria.es.leg.br
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IV - elaboração dos documentos em arquivo editável, confeccionados somente em Word e 

Excel, obedecendo à formatação fonte Verdana, tamanho 10, espaçamento simples; 

 

V - encaminhamento de notificação pelo setor remetente para o e-mail 

diario@vitoria.es.leg.br em caso de erro no(s) arquivo(s) enviado(s), informando o fato e as 

providências a serem adotadas, observado o prazo limite de envio das publicações até às 16h; 

 

VI - envio de arquivos para publicação em Edição Extraordinária somente quando seus 

conteúdos, se não publicados, trouxerem potencial risco ou dano ao erário ou tiverem como 

particularidade a observância de prazos definidos na legislação; 

 

§ 1º Caso a Direção Geral não aceite o arquivo encaminhado pela Unidade Administrativa 

esta deverá solicitar ao setor remetente que retifique o documento para publicação no DOPL. 

 

§ 2º Na hipótese de inocorrência de notificação de confirmação de recebimento do e-mail 

por esta Controladoria Interna e Transparência, o setor remetente deverá confirmar o 

recebimento do arquivo enviado por telefone. 

 

Art. 12 São procedimentos a serem adotados por esta Controladoria Interna e 

Transparência – CIT para publicação no DOPL: 

 

I - preparação do DOPL, com as devidas alterações do cabeçalho quanto ao nº da edição, 

ano e data, até às 17h do dia de expediente, para que sua publicação ocorra nos dias úteis 

subsequentes à 0h01min; 

 

II - veiculação do DOPL com a inscrição “SEM ATOS OFICIAIS A PUBLICAR 

NESTA DATA”, nos dias úteis em que não houver atos oficiais para publicação; 

 

III - assinatura digital das edições por meio de certificação digital. 

 

§ 1º A numeração deverá ser única e sequencial para cada edição do DOPL. 

mailto:diario@vitoria.es.leg.br
mailto:diário@vitoria.es.leg.br
mailto:diário@vitoria.es.leg.br
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§ 2º A numeração do ano deverá ser sequencial. 

 

Art. 13 Os arquivos enviados após as 16h somente serão publicados na edição do segundo 

dia útil subsequente. 

 

VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 14 As solicitações de publicação somente serão aceitas pela Controladoria Interna e 

Transparência – CIT se estiverem de acordo com as normas estabelecidas nesta Instrução 

Normativa. 

 

Art. 15 Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

    

Vitória/ES, 01 de agosto de 2019.   

 

 

CLÉBER JOSÉ FÉLIX 

Presidente da CMV 

 

 

 

GLAÍZA MARIA DE ARAUJO FERREIRA 

Controlador Interno 

 

 

 

 

 


