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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  

Art. 33º - A Secretaria de Administração e Finanças fará publicar 

junto a Lei Orçamentária Anual , o quadro de detalhamento da 

despesa, por projeto, atividade, elemento de despesa e seus 

desdobramentos e respectivos valores 

  

Parágrafo único - Caso o projeto da Lei Orçamentária não seja 

aprovado até 31 de dezembro de 2022, a sua programação poderá ser 

executada até o limite de 1/12 (um doze avos) do total de cada 

dotação, em cada mês, até que seja aprovado pela Câmara Municipal, 

vedado o início de qualquer projeto novo. 

  

Art. 34º - O projeto de Lei Orçamentária do Município, para o 

exercício de 2023, será encaminhado a câmara municipal até 03 (três) 

meses antes de encerramento do corrente exercício financeiro e 

devolvido para sanção até o encerramento de sessão legislativa. 

  

Art. 35º - O Poder Executivo colocara a disposição dos demais 

Poderes e do Ministério Publico, no mínimo trinta dias antes do prazo 

final para encaminhamento de seus projetos orçamentários, os estudos 

e as estimativas das receitas para o exercício subsequente. 

  

Art. 36º - O Município aplicará, anualmente, em ações e serviços de 

saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais 

calculados na forma inciso III do art. 77 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias e Lei Complementar nº 141 de 13 de 

janeiro de 2012. 

  

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  

Art. 37º - Não poderão ter aumento real em relação aos créditos 

correspondentes ao orçamento de 2023, ressalvados os casos 

autorizados em Lei própria, os seguintes gastos: 

  

I - de pessoal e respectivos encargos, que não poderão ultrapassar o 

limite de 54% (cinquenta e quatro por cento) das receitas correntes, 

no âmbito do Poder Executivo, nos termos da alínea "b", do inciso III, 

do art. 20, da Lei Complementar nº 101/2000; 

  

II - pagamento do serviço da dívida; e 

  

III - transferências diversas. 

  

Art. 38º - Na fixação dos gastos de capital para criação, expansão ou 

aperfeiçoamento de serviços já criados e ampliados a serem atribuídos 

aos órgãos municipais, com exclusão da amortização de empréstimos, 

serão respeitadas as prioridades e metas constantes desta Lei, bem 

como a manutenção e funcionamento dos serviços já implantados. 

  

Art. 39º - Com vistas ao atingimento, em sua plenitude, das diretrizes, 

objetivas e metas da Administração Municipal, previstas nesta Lei, 

fica autorizado o Chefe do Poder Executivo, a adotar as providências 

indispensáveis e necessárias à implementação das políticas aqui 

estabelecidas, podendo inclusive articular convênios, viabilizar 

recursos nas diversas esferas de Poder, inclusive contrair empréstimos 

observadas a capacidade de endividamento do Município, subscrever 

quotas de consórcio para efeito de aquisição de veículos e máquinas 

rodoviários, bem como promover a atualização monetária do 

Orçamento de 2023, até o limite do índice acumulado da inflação no 

período que mediar o mês de agosto a dezembro de 2022, se por 

ventura se fizer necessários, observados os Princípios Constitucionais 

e legais, especialmente o que dispuser a Lei Orgânica do Município, a 

Lei Orçamentária, a Lei Federal n.º 4.320/64, a lei que estabelece o 

Plano Plurianual e outras pertinentes a matéria posta, bem como a 

promover, durante a execução orçamentária, a abertura de créditos 

suplementares, até o limite autorizado no vigente orçamento, visando 

atender os elementos de despesas com dotações insuficientes. 

  

Art. 40º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário, para que surtam todos os seus 

Jurídicos e Legais efeitos e para que produza os resultados de mister 

para os fins de Direito.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Fé de Goiás, aos 05 dias do 

mês de setembro de 2022. 

  

EDIMILSON ALVES DOS SANTOS 
Prefeito Municipal de Santa Fé de Goiás 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DE GOIÁS 

DSPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES DO INCISO I E II DO ART. 

5º DA LEI N 611/22 NO PLANO PLURIANUAL PARA 2022 A 

2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

LEI Nº 625/2022 Santa Fé de Goiás, 05 de setembro de 2022. 
  

“Dspõe sobre as Alterações do inciso I e II do art. 5º 

da Lei n 611/22 no Plano Plurianual para 2022 a 

2025 e dá outras providências." 

  

O PREFEITO MUNICIPAL. 

Faço saber que a Câmara Municipal de Santa Fé de Goiás, Estado de 

Goiás, APROVOU e eu Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte 

Lei: 

Art. 1º Esta Lei institui a Alteração no Plano Plurianual para os 

exercícios de 2022 à 2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 

1º, da Constituição Federal, na forma dos Anexos que acompanham 

esta Lei. 

Art. 2º O Poder Executivo, no prazo de quarenta e cinco dias, ajustará 

as metas aos valores aprovados pela Câmara Municipal para cada 

ação. 

Art. 3º As codificações de programas e ações deste Plano serão 

observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias 

anuais e nos projetos que os modifiquem. 

Art. 4º A alteração de valores de programas constantes desta Lei ou a 

exclusão e inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder 

Executivo por meio de projeto de lei específico. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Fé de Goiás, aos 05 dias do 

mês de setembro de 2022. 

  

EDIMILSON ALVES DOS SANTOS 
Prefeito Municipal de Santa Fé de Goiás  

Publicado por: 
Max Miller Mendes Lima 

Código Identificador:8EF2EA9F 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DE GOIÁS 

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO 

PARA O EXERCÍCIO DE 2023. 

 

LEI Nº 626/2022 Santa Fé de Goiás, 05 de setembro de 2022. 
  

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 

MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023. 

  

A Câmara de Santa Fé de Goiás, Estado de Goiás decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 

  

CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS  
  

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o 

exercício de 2023, no valor global de R$ 35.699.368,00 (Trinta e 

Cinco Milhões, Seiscentos e Noventa e Nove Mil e Trezentos e 

Sessenta e Oito Real), envolvendo os recursos de todas as fontes, 

compreendendo:  

  

I - Orçamento Fiscal; 

  

II - Orçamento da Seguridade Social; 

  


