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LEI N° 5.006/2020
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DISPOE SOBRE A CRIA9AO I FUNCIONAMENTO
DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DA CAMARA
MUNICIPAL DE ITUMBIARA E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

A CAMARA MUNICIPAL DE ITUMBIARA, Estado de Goias, aprova e
eu, PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° -Fica instituido o Diario Oficial Eletr6nico da Camara Municipal

de ltumbiara, disponibilizando em si,tio da rede mundial de computadores, para

publicagao de atos legislativos e administrativos pr6prios, bern como comunicag6es
em geral.

§1° - 0 sitio e o conteddo das publicae6es de que trata este artigo
deverao ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade
Certificadora credenciada na forma da lei especifica.
§2° - 0 servidor ptlblico responsavel pela assinatura digital do Diario
Oficial Eletr6nico da Camara Municipal de ltumbiara sera designado pelo Presidente
da Camara Municipal em ato administrativo pr6prio.

Art. 20 -A publicagao eletr6nica na forma deste artigo substitui qualquer
outro meio e publicagao oficial, para quaisquer efeitos legais.
§1° -Considera-se como data da publicagao o primeiro dia dtil seguinte
ao da disponibilizagao da informagao no Diarjo Oficial Eletr6nico da Camara
Municipal de ltumbiara, a excegao dos casos que, por lei, exigem intimagao ou vista

pessoal.

§2° - Os prazos de processos administrativos ou para a pratica de
qualquer ato pelos administrados ou qualquer pessoa juridica ou fisica terao inicio
no primeiro dia dtil que seguir ao considerado como data da publicagao.
Art. 30 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas
as disposig6es em contrario.
GABINETE DO PREFEITO DE ITUMBIARA, Estado de Goias aos 20

dias do mss de margo de 2020.

JOSE ANT6NIO DA S LVA NETTO
Prefeito de ltumbiara
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Procurador-Ger I do Municipio

