
GOyERNO DE FORMOSA
Gabinete do Prefeito

Lei n.° 499, de 18 de setembro de 2018.

Dispõe sobre a prorrogação do procedimento

simplificado n." 001/2017, da Secretaria Municipal

de Desenvolvimento Social e Trabalho para atender

a necessidade temporária de excepcional interesse

público, nos termos do inc. IX do art. 84 da Lei

Orgânica do Município e Lei Municipal n". 229, de

22 de abril de 2009 e alterações posteriores.

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° - Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, fica
o Poder Executivo do Município de Formosa-GO autorizado a proceder a prorrogação do
procedimento simplificado n.° 001/2017 de contratação em caráter emergencial por excepcional
interesse público da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, nos termos do

inciso IX do artigo 84 da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal n°. 229, de 22 de abril de 2009,
bem como alterações posteriores.

Parágrafo único. A prorrogação descrita no "caput" deste artigo será pelo prazo de
12 (doze) meses.

Art. 2° - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias da Prefeitura Municipal de Formosa, não importando em nenhum acréscimo
orçamentário, com observância às normas da legislação vigente.

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinéte do Prereito, em 18 de setembro de 2018.

Afixado no "placará" de publicidade.
E encademadq^mdf^ próprio.

lany IVkCedo Troncha
Assessora Jurídica

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

esjri^oller
ito Municipal
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GOyERHO DE FORMOSA
Gabinete do Prefeito

Mensagem n°. 39, de 18 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.° 039/2018, de 18 de setembro de 2018 -
(Projeto de Lei do Poder Executivo), transformado na Lei n.° 499, de 18 de
setembro de 2018, que "Dispõe sobre a prorrogação do procedimento
simplificado n." 001/2017, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
e Trabalho para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público, nos termos do inc. IX do art. 84 da Lei Orgânica do Município e Lei
Municipal n". 229, de 22 de abril de 2009 e alterações posteriores".

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

Prefeitura Municipal de Formosa, Gabinete do Prefeito em 18 de
setembro de 2018.

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

lany Macêdo Troncha
Assessora Jurídica

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