ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ROSALÂNDIA
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 161/2014 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014.
Dispõe sobre a regulamentação da doação de bens por meio
de sorteio público no evento em comemoração ao “Dia do
Servidor Público Municipal” e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ROSALÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, no
uso das atribuições legais que lhe conferem o Art. 30 da Constituição Federal combinado
com o Art. 71 da Lei Orgânica Municipal e com fulcro na Lei Municipal n°290/2011,
Resolve:
Art.1º. Com intuito de estimular a socialização e promover a valorização dos
servidores públicos municipais, o Poder Executivo promoverá doação de um televisor 32”
LED HD LY340 C/H LG, por meio de sorteio público aos servidores municipais em atividade,
conforme autorização conferida no Art. 01, §3° da Lei Municipal n°290/2011.
Art.2°. Participarão do sorteio automaticamente todos os servidores presentes no
evento no dia 27 de outubro de 2014, que irá ser realizado na quadra poliesportiva da
Escola Municipal “Abrão José De Melo”, localizada na Av. Araguaia – centro na cidade de
Nova Rosalândia/TO.
Art.3°. O sorteio será realizado pela Comissão Organizadora do Evento onde
distribuirá cupons numéricos em ordem crescente e outras de mesma quantidade e
numeração serão colocadas em recipiente invólucro do qual serão aleatoriamente
sorteados, mantendo sempre a isonomia na escolha dos cupons.
Art.4°. cada servidor concorrerá ao sorteio através de um único Cupom
Art.5°. Caso o servidor for sorteado e não esteja presente no evento será
considerado ausente e excluído da participação.
Parágrafo único - será considerado ausente se no intervalo de 2min. (dois minutos)
não comparecer pessoalmente perante a comissão organizadora
Art.6°. A Prefeitura Municipal de Nova Rosalândia-TO., terá um prazo de até (30)
trinta úteis para a entrega por meio de termo de doação dos bens sorteados, devendo o
ganhador apresentar documentos originais de identificação e CPF assinando o termo de
doação, declarando o recebimento e quitação do prêmio.
Art.7°. As duvidas e reclamações oriundas do presente decreto de regulamentação
deverão ser feitas por escrito junto a Comissão Organizadora e por ela decidido, garantido o
direito de recurso junto ao Poder Executivo Municipal.
Art.8°. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Rosalândia-TO., aos 22 dias do mês de
outubro de 2014. 125° da Republica, 26° do Estado e 26° do Município.
Enoque Portílio Cardoso
Prefeito

