
ESTAIX} DO MARANHAO
PREFEITT'RA TUI{TCTPAL I'E BREIO

CNPf nr O6J16.743I0OO1-08

LEln." 72612O17, DE 06 DE SgTEitBRO DE 2016'

Adou o Dlario Ofictal ilos lluntclptos do Estado do Mamnhdo'

tnsdarttdo e adminlstado Wla FAMEM, amo melo aficial de

' comunicagdo dos atos notmafrttos e administafrrtos do

bruntctpio de BreJo, e dd oufrns pmvld€nclas'

O PREFEITO CONSTITUCIOHAL DE BRE'O, ESTADO DO MARANHAO,

Fago saber, em cumprimento ao disposto no artigo 87 da Lei organica Municipal que a

Cimara de VereadoreS aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

ArLl"FicainstiuridooDiSrio.oficialdosMunicfpiosdoEstadodo

MaranhSo, insritufdo e administrado pela FEDERrIEAO DOS MUNICiPIOS DO ESTADO DO

MAMNHAO IFAMEMJ, por meio do art 2s, inc. VI, do respectivo Estabrto Consolidado,

como o meio oficial de comunicagio, publicidade e divulgagdo dos atos normativos e

administrativos do Municlpio de Breio, bem como dos 6rglos da administragao indireta,

suas auarquias e funda96es'

2001.

Arh 2o A edigio do Di{rio Oficial dos Munic{pios do Estado do

Maranhio serS realizada em meio eleBdnico e atenderd aos requisitos de autenticidade'

integridade, validade juridica e interoperabilidade da Infraesutura de Chaves Friblicas

Brasileira - ICP Brasil, instinrfda pela Medida Provis6ria ne 2.2OO'2, de 24 de agosto de

Arc a" A edigio eletr6nica.do Di6no Oficial dos Municlpios.do Estado

da Maranhio seri disponibilizada na rede mundiat de computadores, no enderego

eletr6nico http://d iario.famem'org.br. podendo ser consultado sem custos e

exceto quando a legislagSo federal ou estadual exigir ouro mcio de publicidade e
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oficial dos Municipios do Estado do Maranhio sio reservados ao Municfpio de Brejo'



ESTADO DO MARAI{HAO
PRSFSITI'nA iITNICIPAL DB Bnnl0

CNPI nr 06.116.74310001.og

S1e O Municipio poder6 disponibilizar c6pia da vers6o impressa do

DiArio Oficial doS Municlpios do Estado do Maranhio, mediante solicitagio e o
pagamento do valor correspondente A sua reprodugSo.

$2o O Municfpio rtranteri no quadro de avisos da Prefeitura, c6pia da

verseo impressa da rlltima edigio que consqr publicagdo de atos municipais.

Art.6e A responsabilidade pelo conterldo da publicagio 6 do 6rgio que

lIrL 7r O Municlpio fica autorizado a contribuir para a Federagio dos

Municfpios do Estado do Maranhio - FAMEM, de acordo com o valor fixado pela

assembleia geral daquela Entidade.

/trt 8l As despesas com a execugSo da presente Lei correrSo I conta

das dotag6es orgame ntdrias pr6prias.

ArL 9l Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagfro.

execugio da presente Lei pertencerem, para que a cumpram e a fagam cumprir tAo

inteiramente como nela se cont6m,

Certifico que nesta data publiquei esta Lei de nP 726/2O17, por meio
de Edial tendo sido afixado um exemplar no mural desta Prefeitura e nos demais locais
da l-ncf'rrrrro t

o produziu.

do'Mamnh6o, aos sers dias da m€s de setembrc da ano de dois mil e dezesete, 1,4

Anivemirio de Emancipaso Politia - Administmtiva.
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IOSE TAfiAS DE CASTRO

PREFEITO MUNICIPAL

. tsrejo(MAJ,05de setembro de2077.


