
., GOVERNO MUNICIPAL
Santa F6 de Goiis

Nosso <idodEnosso Ft,rtr..rro-

LEI N". 548/2017 , DE 18 DE SETEMBRO DE

"Adota como veiculo oficial de divulgagdo da

Administragdo ptiblica, o Didrio Municipal de

Goids, instituldo e administrado pela

Associagdo Goiana de Municipios - AGM, na

forma que especiJica e dd outras provid1ncias,,

Fago saber que a Cimara Municipal de Santa F6 de Goi6s, Estado de Goi6s,
APROVA, e eu Prefeita Municipal, SANCIONO a seguinte LEI:

Art. l" _ Fica instituido como veiculo oficial de divulgagio da
Administraglo priblica do Municipio de Santa F6 de Goi6s/Go o Di6rio Municipal de Goi6s,
instituido e administrado pela Associagio Goiana de Municipios - AGM, sendo o meio oficial de
comunicagilo, publicagiio, publicidade e divulgagio dos atos normativos e administrativo, da
Administraglo Priblica direta e indireta.

Art. 20 - A edigio e veiculagIo do Diiirio Municipal de Goi6s ser6 realizada
em meio eletr6nico e atenderri aos requisitos de autenticidade, integridade, validade juridica e

interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Priblicas Brasileira - ICp Brasil, instituida pela

Medida Provis6rio n 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Art.3"-Aedig4o
disponibilizada na rede mundial de

www.diariomunicipal.com.br/asm. podendo ser

cadastramento.

eletrdnica do Di6rio Municipal de Goi6s ser6

computadores, no enderego eletrdnico

consultado sem custos e independentemente de

Aft. 4" - As publicag6es no Di6rio Municipal de Goiiis substituir6o quaisquer

outras formas de publicagIo oficial utilizada pelo Municipio, exceto quando a legislagio federal ou
estadual exigir outro meio de publicagflo e diwlgagio dos atos administrativos.
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No quadro de avrsos do mural da

Prefertura e srte



^. GOVERNO MUNICIPAL

Santa F6 de GoiSs

Nosso <id6de. n<rsso F(,tL,ro-

Art. 5' - Os direitos autorais dos atos municipais no Di6rio Municipal de

Goi6s s6o reservados ao Municlpio.

Par6grafo rinico - O Municipio manter6 no quadro de avisos da Prefeitura c6pia da versio impressa

da fltima edi96o que constar publicagIo dos atos municipais.

Art. 6o - A responsabilidade pelo conterido da publicagEo 6 do 6rgio que o

produziu.

Art. 7'- As despesas com execugeo da presente Lei correrIo d conta das

dotagdes orgamentfrias pr6prias.

Art. 8" - O Poder Executivo regulamentar6 a presente lei no prazo de 30

(trinta) dias.

Art. 9'- Esta Lei entrar6 em vigor na data de sua publicag4o.

Gabinete da Prefeita Municipal, aos l8 dias do mds de Setembro de 2017.
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