
 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

 

 

DECRETO  Nº  2896  DE  05  DE  JULHO  DE  2019 

 

 

Dispõe sobre normas regulamentadoras 

para publicação de matérias no Diário 

Oficial do Estado do Amapá. 

 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do 

Amapá, tendo em vista o contido no Processo nº 314.387671/19-SEAD, e 

Considerando o disposto na Lei nº 2.268, de 26 de dezembro de 

2017, artigo 5º, que cabe ao chefe do Poder Executivo a regulamentação da 
forma eletrônica do Diário Oficial do Estado do Amapá; 

Considerando, ainda, a necessidade de adequação dos fluxos, bem 

como da rotina dos órgãos integrantes da administração pública direta e 
indireta, Municípios e demais usuários do Diário Oficial do Estado do Amapá,   

 

 

D E C R E T A: 

 

 

Art. 1º Este Decreto dispõe sobre normas gerais para publicação 

de atos nos Diários Oficiais editorados pelo Núcleo de Imprensa Oficial do 
Estado, na forma dos artigos abaixo. 

Art. 2º A competência para a publicação do Diário Oficial do 

Estado do Amapá é exclusiva da Secretaria de Estado da Administração. 

Art. 3º O Diário Oficial do Estado do Amapá será exclusiva-

mente eletrônico e será publicado no sítio eletrônico da Secretaria de Estado 
da Administração - SEAD.  

Art. 4º A publicação do Diário Oficial do Estado do Amapá no 

sítio eletrônico atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade e 
interoperabilidade, através dos mecanismos de segurança com obrigatório uso 
de assinatura eletrônica e criptografia. 

Art. 5º O encaminhamento de atos ao Núcleo de Imprensa 

Oficial do Estado do Amapá para publicação no Diário Oficial do Estado do 
Amapá será, por meio eletrônico. 
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Art. 6º O Núcleo de Imprensa Oficial do Estado do Amapá 

possui responsabilidade técnica para edição e disponibilização do Diário 
Oficial do Estado do Amapá, obedecendo aos princípios da confidencialidade e 
fidelidade aos originais. 

Art. 7º Não serão publicados os atos encaminhados em 

desconformidade com as normas de remessa e de publicação, possuindo o 
Núcleo de Imprensa Oficial do Estado do Amapá autonomia para rejeitar as 
matérias inadequadamente enviadas. 

Art. 8º O Diário Oficial do Estado do Amapá será editado em 

seções e deverá ser publicado de segunda-feira a sexta-feira, uma vez por dia, 
exceto nos feriados nacionais e nos pontos facultativos da administração 
pública estadual. 

Parágrafo único. Caberá à Secretaria de Estado da Administração 
autorizar: 

I - a publicação de edições extras do Diário Oficial do Estado do 

Amapá nos dias previstos no caput; e 

II - a eventual remessa de atos para publicação fora do horário 
limite estabelecido, mediante justificativa. 

Art. 9º Serão publicados na íntegra no Diário Oficial do Estado 

do Amapá: 

I - os atos com conteúdo normativo, exceto os atos de aplicação 
exclusivamente interna que não afetem interesses de terceiros; e 

II - os atos oficiais: 

a) do Poder Executivo;  

b) do Poder Legislativo; 

c) do Poder Judiciário; 

d) do Ministério Público do Estado; e 

e) do Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 10. São objetos de pagamento no Diário Oficial do Estado do 

Amapá: 

I - as matérias originárias de empresa pública, sociedade de 
economia mista, outros órgãos ou entidades públicas de direito privado. 

II - editais, comunicados, avisos e todas as demais matérias 
particulares inseridas na respectiva Seção do Diário Oficial do Estado do 
Amapá. 

§ 1º Serão objeto de pagamento as retificações ou republicações 
inseridas no Diário Oficial do Estado do Amapá sempre que a falha decorrer 
do órgão ou entidade emissora dos atos. 

Art. 11. Serão publicados gratuitamente: 

I - atos oficiais dos órgãos do Estado do Amapá, indepen-
dentemente do Poder que integram ressalvados os atos previstos no inciso I, 
do caput, do art. 10; 

II - atos determinados judicialmente em processos envolvendo 
beneficiários de gratuidade da justiça. 
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Art. 12. O Secretário de Estado da Administração do Estado do 

Amapá editará normas complementares para a execução deste Decreto 

Art. 13. Fica revogado o Decreto nº 1.780, de 02 de junho de 

2000. 

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 

 

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA 

Governador 
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