
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
Gabinete do Prefeito

Ofício n.º 411/2021.

Nova Aurora - GO, 26 de novembro de 2021.

SenhorPresidente, J0-U-GOL
lustríssimos Senhores Vereadores, HO q: Posn

Através do presente, passo às mãos de Vossas Excelências para apreciação e
deliberação dos membros dessa Egrégia Casa de Leis, o Projeto de Lei que “Disciplina o

fornecimento de Cestas de Natal aos Servidores Públicos Municipais de Nova Aurora-GO, e dá

outras providências.”

Comoreferido projeto o Poder Executivo pretende viabilizar a concessão de cestas
natalinas ao quadro próprio de pessoal do Município, como forma de valorização de todo o

funcionalismo público do Executivo e demais colaboradores, também como medida de

reconhecimento pela fundamental importância da atuação de cada qual para o quanto mais eficiente
desenvolvimento do serviço público.

À proposta externa uma das ações desta gestão administrativa, em estabelecer a
valorização de seus funcionários e acentuar ainda mais a comemoração natalina de diversas famílias

que indiretamente serão alcançadas poresta iniciativa. |

As medidas orçamentárias e financeiras elencadas nos artigos da lei se fazem

necessárias, ainda,para viabilizar a efetivação da concessão da benesse neste e nos anos vindouros.

Face ao exposto, contamos com o apoio de todos os Vereadores para a aprovação

do presente Projeto de Lei e solicitamos que o mesmo seja apreciado por essa Casa Legislativa na
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forma regimental, inclusive urgente, visando permitir a consecução das medidas preparatórias para

as aquisições, sabido tratar o processo licitatório de caráter burocrático e moroso.

Na oportunidade, reitero minha estima e apreço aos digníssimos componentes

dessa Egrégia Casa de Leis.

Atenciosamente, ffo
JOÃO PIMENTA DE PÁDUA JÚNIOR

Prefeito Municipal

Ão Senhor
JERRY FALEIROS DOS SANTOS
DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,
E Ilustre integrantes do Poder Legislativo,
Município de Nova Aurora, Estado de Goiás.
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PROJETO DE LEI N.º 039/2021.

DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021.

“Disciplina o fornecimento de Cestas de Natal aos
Servidores Públicos Municipais de Nova Aurora-GO,edá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA AURORA,Estado de Goiás, no uso de suas

atribuições legais a que conferem a Constituição do Estado de Goiás e Lei Orgânica do Município,

artigos 50 e 70, |, e considerandoo interesse superior e predominante do Município, faço saber que a

CÂMARA MUNICIPAL APROVOUe eu SANCIONOa seguinte Lei:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fornecer Cestas de Natal aos

Servidores Públicos do Executivo, no mês de dezembro de cada ano, na forma e condições regidas

por esta Lei.

Parágrafo único. Para fins os do disposto no caput deste artigo, considera-se servidor

municipal

|- o ocupante de cargo de provimento efetivo ou aquele servidor que tenha adquirido

estabilidade nos termos do art. 19 do ADCT;

Il - os ocupantes de cargo de provimento em comissão;

III - empregados públicos;

IV - contratados temporariamente com contratos vigentes;

V — estagiários e aprendizes.
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Art. 2.º O Poder Executivo Municipal poderá abrir, mediante decreto, Crédito Adicional

Especial ao Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de até R$100.000,00 (cem

mil reais), destinado a cobertura das despesas para as quais não houve previsão orçamentária

específica, especialmente para cobrir despesas com cestas natalinas para servidores, conforme

disposto nos artigos 40 a 43 da Lei n.º 4.320/64.

Art. 3.º Ficam criadas as naturezas de despesas e projetos abaixo relacionados,

incorporando-os e os seus respectivos valores nas seguintes dotações do Orçamento do exercício de

2021:

81.º Fica o Poder Executivo autorizado promover as alterações necessárias para

compatibilização ao PPA e LDO,nos termos do art. 16, 8 1º, incisos | e |l da Lei Complementarnº.
101/00.

Art. 4.º A aquisição das Cestas de Natal é programa de caráter facultativo,

condicionado à disponibilidade financeira e orçamentária, custeada por conta de dotação própria,

suplementada se necessário, observado o regramento licitatório para sua consecução.

Art. 5.º Poderá o Poder Executivo editar ato próprio para fins de regulamentar a

presente lei, havendo necessidade.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA AURORA (GO), em 26 de

novembro de 2021. foJOÃO PIMENTA DE PÁDUA JÚNIOR
Prefeito Municipal
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