
PROJETO DE LEI 1.509/00 de 10 de novembro de 2000. 
 

“Autoriza o Poder Executivo, firmar convênio com o 

Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Indústria 

e Comércio; da Secretaria da Fazenda e da 

Procuradoria Geral do Estado e dá outras 

providencias”. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVA e eu, 

Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1 ° - Fica o  Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a promover 

o convênio com o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Indústria e 

Comércio, da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria Geral do Estado, no 

tocante ao financiamento conjunto de indústrias beneficiarias do Programa 

PRODUZIR, com prazo de duração correspondente ao tempo de fruição dos 

benefícios do programa. 

 

Art.2°. - Para atender o disposto no Art.1
0
, o Chefe do Poder Executivo 

autorizado a abrir crédito adicional, se necessário, para suprir as despesas 

previstas no Convênio. 

 
Art.3

0
. -   A dotação orçamentária será indicada por decreto. 

 
Art.4

0
. - Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação. 

 

Art.5
0
. -   Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, 

Estado de Goiás, aos dez dias do mês de novembro do ano dois mil (10.11.2000). 
 
 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

                   PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Senhores Vereadores: 
 

 

O convênio visa a implantação do Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás – PRODUZIR, no município. 

O convênio será celebrado nos termos da Lei 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, nos termos da minuta inclusa. 

Será constituída uma comissão composta de 02 membros da 

Secretaria Executiva da Secretaria de Indústria e Comércio e dois membros do 

Município, para proceder o acompanhamento da execução do convênio. 

Justificada a importância da presente medida,  solicitamos 

desta Casa de Leis, a devida autorização. 

   Atenciosamente. 

 

 

 

     Godofredo Jerônimo da Silva 

                 PREFEITO MUNICIPAL 


