
 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
Medida Provisória 03/2022.                                         Nova Olinda /TO, 15 de maio de 2022. 
 
 

“Altera o artigo 34º da Lei 429/2022, que cria a 
Estrutura Administrativa Organizacional da 
Prefeitura Municipal de Nova Olinda/TO, e dá Outras 
Providencias.”. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA/TO, em cumprimento com o disposto 

contido na Lei Orgânica do Município, adota a seguinte medida provisória, com força de lei, 

nos seguintes termos:  

 

Art.1º. O art. 34 da Lei Municipal nº.429/2022 passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 34º -  A Gratificação pelo exercício funcional em Regime de Tempo 
Integral e Dedicação Exclusiva – RTI, por conveniência e 
discricionariedade do chefe do Poder Executivo de até 70%, poderá ser 
concedida a servidores públicos ocupantes de cargos de provimento 
efetivo, de funções de confiança, cargos comissionados, ou de cargos 
de provimento temporário, e com o fim de propiciar: 
 
I - O atendimento das demandas em serviços que exijam rotineiramente 
produtividade contínua e serviço externo, e nas hipóteses que 
extrapolem o tempo normal estabelecido para expedientes em geral da 
administração pública municipal, através de suas unidades 
administrativas e operacionais; 
 
Parágrafo Único - A Gratificação pelo exercício funcional em Regime de 
Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – RTI incidirá sobre o vencimento 
básico do cargo de provimento ocupado pelo beneficiário e não servirá 
de base para cálculo de quaisquer outras vantagens, salvo as relativas 
à remuneração de férias, abono pecuniário resultante de conversão de 
parte das férias e gratificação natalina (décimo terceiro salário). 

 
Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta dos recursos 

próprios, consignados no orçamento do exercício.  
 

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativas a 
02/05/2022, revogadas as disposições em contrário, em especial o artigo 34 da Lei Municipal 
n.429/2022 . 

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito de Nova Olinda – TO, aos 15 dias do mês de maio de 2022, 201º 

da Independência, 134º da República e 34º do Estado 

 

 

Jesus Evaristo Cardoso 
Prefeito Municipal de Nova Olinda. 



 

 

 

  

 

 

 

MENSAGEM A MEDIDA PROVISORIA 003/2022  
 

À Sua Excelência o Senhor 
Cláudio Luiz de Oliveira e Silva 
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta 
 

Senhor Presidente 
 

Para que esta Administração implemente o seu Plano de Governo, estando este 

direcionado ao desenvolvimento do Município, é necessário que se crie a estruturação 

organizacional básica da Prefeitura, pois os órgãos municipais é que servirão de instrumento 

para a consecução desse objetivo. 

As Secretarias se apresentam em tantos números quantas são as ações que 

pretendemos desenvolver, não só especificamente correlatas à sua nomenclatura, que se 

apresentam como gênero, mas abrangendo uma gama de iniciativas que ao final nortearão 

vários segmentos afins. 

A estruturação organizacional é proposta considerando as inovações impostas pela 

legislação federal, na qual se destacam as Leis Federais n. 9637/98, 9790/99 e Lei 

Complementar n. 101/2000 e, como exemplo de modernidade, tendo se amoldado a essas 

leis. 

Dentre essas inovações, destacamos a parceria que o Poder Público Municipal fará 

com pessoas jurídicas de direito privado, por ele qualificadas como organizações sociais, “sem 

fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao 

desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e a à 

saúde”, devendo ainda atender outros requisitos especificados na Lei n. 9.637/98. Essas 

entidades podem se apresentar como Fundações, Associações etc. Na verdade, essas 

pessoas jurídicas existem em função de objetivos que são comuns ao Poder Público, sendo 

bastante razoável a realização de parceria entre ambos, prevalecendo o interesse da 

comunidade, cabendo ao Município o controle da situação através de Contrato de Gestão, 

que a Lei define como “instrumento firmado entre o Poder Público e a entidade qualificada 

como organização social, com vista à formação de parceria entre as partes para fomento e 

execução de atividades ...”. 

Senhores Vereadores, o mundo moderno, ao qual o Direito Brasileiro e 

especificamente o Direito Administrativo tem se adequado, não mais admite mais a falta de 

criatividade e de reciclagem de ideias. A maleabilidade e a descentralização são normas que 

devem nortear uma Administração, imprimindo celeridade às atividades que devem ser 

desenvolvidas com a finalidade do cumprimento dos encargos que são próprios do Poder 

Público e que se diversificam a cada dia. 

Outro ponto considerando pela nova estrutura administrativa surgiu da necessidade 

de uma única lei, porquanto no Município de Nova Olinda/TO existem várias normas que 

tratam da estruturação administrativa. Assim sendo, o próprio poder público se confunde no 

complexo sistema normativo existente.  

A modernidade invocada, porém, não afastará a legalidade de todos os atos que 

serão praticados no sentido da reestruturação organizacional da Prefeitura e nem em outro 

sentido, estejam certos. O bem comum e a melhoria de condições de vida de nossa população 



 

 

 

 

  

 

 

 

estarão acima de quaisquer objetivos e prevalecerão a partir da proposta que ora é 

submetemos à apreciação de Vossas Excelências. 

Esperamos poder contar com a aprovação da matéria e, consequentemente, com 

a identidade de objetivos, o que sem dúvida determinou a todos nós, Poder Executivo e 

Legislativo, tivéssemos a prerrogativa de cuidar do interesse de nossa comunidade. 

 

Atenciosamente, 

 

Gabinete do Prefeito de Nova Olinda – TO, aos 15 dias do mês de maio de 2022, 201º 

da Independência, 134º da República e 34º do Estado do Tocantins. 

 
 
 

JESUS EVARISTO CARDOSO 
Prefeito Municipal 

 
 
 

 

 

 

 

 


