
GOyERNO DE FORMOSA
Gabinete do Prefeito

Lei n." 496, de 17 de setembro de 2018.

Institui e inclui no Calendário Oficial de

Eventos do Município de Formosa o Dia

Municipal do Contador.

Projeto de Lei Ordinária n.° 010/18, de autoria do Vereador Professor Rafael.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA - GOIÁS, no uso da atribuição
legal, que lhe confere o art. 69, inciso III, da Lei Municipal n°. 01/90, de 05 de abril de 1.990 —Lei
Orgânica Municipal - LOM, faço saber que a Câmara Municipal de Formosa, aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituído e incluído no Calendário Oficial de Eventos do Município de

Formosa, o Dia Municipal do Contador, a ser comemorado anualmente, no dia 22 (vinte e dois) de
setembro.

Parágrafo único. O evento de que trata esta Lei poderá ser comemorado em qualquer
outra data, dentro do mês referido, em caso de inviabilidade de aplicação do caput deste artigo.

Art. 2° - Na data da comemoração a que se refere o artigo 1° poderão ser
homenageados os profissionais do Município de Formosa que mais se destacaram no exercício de
suas funções, os quais serão indicados pelos seus respectivos pares ou qualquer organização deste
Município.

Art. 3° - Os recursos necessários para atender as despesas com a execução desta Lei
serão obtidos mediante parceria com empresas de iniciativaprivada ou governamental, sem acarretar
ônus para o Município.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Formosa, Gabníe i, em 17 de setembro de 2018.

Afixado no "placard" de publicidade.
E encadernadoem livrq^óprio.

^fânj^acédcKTFOfícha
Assessora Jurídica

Decreto n°. 054/17, de 06 de janeiro de 2017.

EféfeiiaMumcipal
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GOyERNO DE FORMOSA
Gabinete do Prefeito

Mensagem n°. 35, de 17 de setembro de 2018.

Ato de Sanção

O Prefeito Municipal de Formosa, nos termos do parágrafo 1°, do
artigo 66, da Constituição Federal, e, artigo 69, inciso III, da Lei Municipal n°.
1, de 05 de abril de 1.990 - Lei Orgânica Municipal - LOM, sanciono,
integralmente, o Autógrafo de Lei n.° 035/2018, de 14 de setembro de 2018 -
(Projeto de Lei do Poder Legislativo), transformado na Lei n.° 496, de 17 de
setembro de 2018, que '^Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do
Município de Formosa o Dia Municipal do Contador".

Para que surta os efeitos legais, registre o ato, publique-se e
arquive-se.

Prefeitura Municipal de Formosa, ^abíqete do Prefeito em 17 de
setembro de 2018.

Afixado no "placará" de publicidade.
E eneademadpjeffl4ivro próprio.

Madedo Troncha

Assessora Jurídica

Decreto n°. 054/17, de 06 de janeiro de 2017.

e^p^tcoller
rejEieifo Municipa
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