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PROJETO DE LEI N°. 31 /2023 

Autoriza as organizações da sociedade civil que mantiverem 
parceria com o Município de Rio Verde - GO a remunerarem 
servidor ou empregado público e inclui parágrafo ifinico no art. 97 
da Lei 7.275, de 27 de junho de 2022 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE RO VERDE-GO APROVA: 

Art. V. As organizações da sociedade civil que mantiverem parceria com o Município 
de Rio Verde-GO ficam autorizadas a remunerar servidor ou empregado público com recursos 
públicos oriundos da parceria, nos termos da parte final do inciso 11 do art. 45 da Lei n. 13.019, 
de 31 de julho de 2014, desde que comprovada a compatibilidade de horários. 

Art. 2°. O art. 97 da Lei 7.275, de 27 de junho de 2022 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, passa a vigorar acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação: 

"Art. 97. 	  

Parágrafo único: Ficam as organizações da Socieda1e Civil - OSC autorizadas 
a pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos 
vinculados à parceria com o Município, desde que haja compatibilidade de 
horários." (NR) 

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

Gabinete do Prefeito de Rio Verde, aos 13 dias de março de 2023. 

Paulo Faria d 
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Rio Verde, 13 de março de 2023. 

Ref.: Projeto de Lei que autoriza as organizações 
da sociedade civil que mantiverem parceria com o 
Município de Rio Verde - GO a remunerarem servidor ou 
empregado público e inclui parágrafo único no art. 97 da 
Lei 7.275, de 27 de junho de 2022 - Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

Justificativa. 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

A Lei Federal n. 13.019/2014, inciso 11, parte final, do art. 45, 
exige lei municipal específica e previsão na LDO do Município para que seja autorizado às 
organizações sociais civis em parceria com a Administração Pública pagar, a qualquer título, 
servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria. 

Assim, o presente projeto de lei visa regular essa autorizaç.o para 
que as organizações da sociedade civil que mantiverem parceria com o Município de Rio Verde 
- GO possam remunerar servidor ou empregado público, mas desde que haja expressa 
compatibilidade de horários. 

É preciso, num País que adota a livre iniciativa como postulado 
básico, permitir que as organizações da sociedade civil possam contratar livremente tanto 
trabalhadores da iniciativa privada quanto do setor público, havendo compatibilidade de 
horários. 

É também salutar que as OSC possam servir-se de mão de obra 
com experiência no setor público, já que atuam em área de interesse público quando em parceria 
com o Município. 

Destarte, e esperando que Vossas Excelências compartilhem do 
mesmo entendimento, solicitamos aos nobres Edis a aprovação da matéria em foco. 

Respeitosamente, 

• Paulo Faria do 
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