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DECRETO n° 25, de 2  de janeiro de 2017. 
 

Dispõe sobre a 
normatização de 
numeração de Atos 
Oficiais expedidos pelo  
Poder Executivo e define 
outras providências 
correlatas. 

 
                                                                                                                  
Fls. 1 / 02. 

 
O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de 

suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal  e 
considerando ainda, 

 
Que a expedição de determinados  Atos Oficiais, abaixo identificados, 

expedidos pelo Poder Executivo, a exceção das Leis Ordinárias, encontram-se 
sendo registrados numericamente em desacordo com o Manual de Redação de 
Atos Oficiais da Presidência da República e Instruções Normativas 
Complementares, ou seja com início e fim por período anual; 

 
Que o referido Manual deve servir de referência legal visando à 

expedição de tais atos, de forma padronizada e continua dos registros 
numéricos, independentemente do ano civil e de mudança de gestão; 

 
Que tal normatização permite aos interessados saber mais facilmente a 

totalidade dos atos oficiais expedidos.  
 
R E S O L V E : 
 
Art. 1° Determinar que os Atos Oficiais expedidos pelo  Poder Executivo, 

abaixo identificados, devem ser registrados numericamente em ordem de 
sequência numérica crescente, independentemente do ano civil e mudança de 
gestão.      
 
§ 1° Os atos oficiais a que se refere o caput deste artigo são  o  seguinte: 
Projetos de Leis Ordinários, Projetos de Leis Complementares, Leis 
Complementares, Vetos, Decretos, Portarias, Ordens de Serviços, Instruções 
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Normativas,  Certidões, Declarações, Processos Licitatórios, entre outros 
pertinentes. 
 
§ 2° A numeração mencionada, tem por referência inicial as últimas 
numerações seqüenciais dos respectivos atos oficiais expedidos no ano de 
2016. 
 
 Art. 2° Os  atos de Correspondências Oficiais expedidos pelo Chefe do 
Poder Executivo ou pelo Secretariado,  continuam a ser registrados 
numericamente em ordem seqüencial com início e fim por período anual.    
 
Parágrafo único. Compreende-se por atos de correspondências oficiais, o 
seguinte:  Ofício, Ofício – Circular, Memorando, Notificações, entre outros 
pertinentes. 
 
 Art. 3° Revogadas as disposições em contrário,  este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação. 
 
Registre-se, comunique-se, publique-se  e cumpra – se. 
 
 
                 Gabinete da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, em 2 de janeiro 
de 2017.  

 
 


