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LEI N° 610/2022, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022. 

Adota o: Diario Oficial dos Municipios do Estado do 

Ceara, instituido e administrado pela Associagéo dos 

Municipios do Estado do Ceara (APRECE) como meio 

oficial de comunicagiéo dos atos normativos e 

administrativos do Municipio de Baixio-CE. 

O Prefeito Municipal Interino de Baixio/CE, Sr. Raimundo Amaurilio Araujo 

Oliveira, nos termos. do art. 149 da Constituigéo Federal e da Lei Organica do 

Municipio, faz saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 

seguinte lei: 

Art. 1° O Diario Oficial dos Municipios do Estado do Ceara, instituido e administrado 

pela Associagéo dos Municipios do Estado do Ceara (APRECE) por meio da Resolucga&o 

APRECE n° 01/2010, € o meio oficial de comunicacéo, publicidade e divulgagéo dos 

atos normativos e administrativos do Municipio de Baixio-CE bem como dos érgaos da 

administragdo indireta, suas autarquias e fundagées. 

Art. 2° As edigdes do Diario Oficial dos Municipios do Estado do Ceara serao 

realizadas em meio eletr6nico e atenderdo aos requisitos de autenticidade, integridade, 

validade juridica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileira - 

ICP Brasil, instituida pela Medida Proviséria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. 

Art. 3° As edigdes eletrénicas do Diario Oficial dos Municipios do Estado do Ceara 

seréo disponibilizadas na rede mundial de computadores, no enderego eletrénico 

www.diariomunicipal.com.br/aprece,, podendo ser consultadas sem custos e 

independentemente de cadastramento. 

Art. 4° As publicagées eletrénicas realizadas no Diario Oficial dos Municipios do 

Estado do Ceara substituiréo quaisquer outras formas de publicacdo utilizadas pelo 

Municipio de Baixio-CE, exceto quando a legislago federal ou estadual exigir outro 

meio de publicidade e divulgagao dos atos administrativos. 

Art. 5° Os direitos autorais dos atos municipais publicados no Diario Oficial dos 

Municipios do Estado do Ceara sfo reservados ao Municipio de Baixio-CE. 
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§1° O Municipio podera disponibilizar copia da versio impressa do Diario Oficial dos 

Municipios do Estado do Ceara, mediante solicitagéo e o pagamento do valor 

correspondente a sua reproduc4o. 

§2° O Municipio manteraé no quadro de avisos da Prefeitura, cépia da versio impressa 

da Ultima edig¢&o que constar publicagado dos atos municipais. 

Art. 6° A responsabilidade pelo contetdo da publica¢géo é do érgéo que o produziu. 

Art. 7° As despesas com a execucéo da presente Lei correraéo a conta das dotacdes 

org¢amentarias proprias. 

Art. 8° O Poder Executivo regulamentara a presente lei no prazo de 30 (trinta) dias. 

Art. 9° Esta Lei entga em vigor na data de sua publicacao. 

Art.11 Revogam-se as disposigdes em contrario. 

PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXIO - ESTADO DO CEARA, aos 

seis dias do més de setembro do ano de dois mil e vinte dois. 

Dade. urilio ila 

Prefeito Interino do Municipio de Baixio-CE 
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