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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

LEI N°218/2021 DE 24 DE JUNHO DE 2021. 

 

Institui o Diário Oficial do Município de Abreulândia 

como órgão de publicação oficial. 

 

MANOEL FRANCISCO DE MOURA, prefeito do Município de 

Abreulândia, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições 

legais, faço saber a todos os habitantes deste Município que a 

Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica instituído o Diário Oficial do Município de 

Abreulândia, como órgão oficial de publicação legal e 

divulgação dos atos administrativos. 

 

Parágrafo único. O Diário Oficial do Município de Abreulândia 

de que trata esta Lei substitui a publicação impressa e será 

veiculado em endereço eletrônico na rede mundial de 

computadores - Internet. 

 

Art. 2º Na primeira página de cada edição, o Diário Oficial do 

Município de Abreulândia conterá obrigatoriamente: 

I - o brasão do Município; 

II - o título "Diário Oficial do Município de Abreulândia"; 

III - o número da edição e a citação numérica desta lei; 

IV - a data, o nome e identificação do responsável. 

 

Art. 3º Os atos oficiais de efeitos externos surtirão seus efeitos 

somente depois de publicados no Diário Oficial do Município 

de Abreulândia. 

 

Parágrafo único. Os atos oficiais de efeitos internos entrarão 

em vigor na data de sua assinatura, sendo condição de validade 

a publicação resumida no Diário Oficial do Município de 

Abreulândia até o quinto dia útil ao da assinatura. 

 

Art. 4º O Chefe do Poder Executivo regulamentará a 

implantação do Diário Oficial do Município de Abreulândia e 

indicará a data em que iniciará sua veiculação. 

 

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Abreulândia – TO., aos 24 

dias do mês de junho de 2021. 

 

Manoel Francisco de Moura 

Prefeito Municipal 

 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 

                                                                                                                     Edição nº  01 
 
Ano I • Lei Nº 218/2021 de 24 de junho de 2021                Abreulândia - TO, segunda-feira, 19 de julho de 2021. 


		2021-07-19T13:40:58-0300
	MUNICIPIO DE ABREULANDIA:37425451000180




