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DE 01 DE MARCO DE 2023.

"Disp6e   sobre   a   vencimento   base   da   carreira   do

n:agist6rio  do  Municlpio  de  Santa  F6  de  Goids/GO,  na

forma que especifica e dd outras providGncias"

Fapo   saber  que  a  Camara  Municipal   de   Santa  Fe   de  Goids,   Estado  de   Goias,

APROVA,eeuPrefeitoMunicipal,SANCIONOaseguinteLEICOMPLEMENTAR:

Art.  1° - 0 vencimento base da carreira do magisterio no Municipio de Santa Fe de

Goids/GO   para   o   ano   de   2023   correspondera   ao   valor   de   R$   4.420,55   (quatro   nil,

quatrocentos    e  vinte  reais  e  cinquenta  e  cinco  centavos),  sendo  o  aumento  de  14,95%

(quatorze  virgula  noventa  e  cinco  por  cento),  para  os  profissionais  com  jomada  de  40

(quarenta) horas semanais, j a incluidas as horas-atividades extraclasse.

Paragrafoprimeiro-Paraosdemaisprofissionaisdomagisteriocomjomadainferior

a  40  (quarenta)  horas  semanais  o  vencimento  mensal  sera proporcional  as  horas  semanais

efetivamentetrabalhadas,utilizandocomoparametroovalorfixadonocaputdesteartigo.

Paragrafo segundo - Fica autorizado o Poder Executivo a pagar aos profissionais do

magisterio  do  Municipio  de  Santa Fe de  Goias/GO o vencimento  base previsto  caput deste

artigo  desde  o  mss  de  janeiro  de  2023,  apurando  as  diferengas  devidas  em  razao  dos

pagamentosjaefetivadoserealizandoopagamentodetaisdiferengasematetresparcelas.

Art.2°-EstaLeicomplementarentraraemvigornadatadesuapublicapao

Gabinete do Prefeito Municipal, a primeiro dia do mss de mango de 2023 .
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EDIMILSON ALVES DOS SANTOS

Prefeito Municipal
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Art.  2°  -  Fica  a  Secretaria  Municipal  da  Fazenda  e  Planejamento
autorizada  a  disponibilizar  o  Valor  de  uma  diiria  a  qunntia  de  R$
65,00  (sessenta  e  cinco  reais),   conforme  o   Art.   1°  do  Decreto  n°
016/2022.

Art.  3°  -  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicacao,
revogando as disposi96es contrdrias.

GABINETE  Do  SECRETARlo  MUNIclpAL  DE  SAtrDE  DE
SANTA FE DE GOIAS, aos 28 dias do mes de Fevereiro de 2023.

Publiqueuse e registre.

CARLOS ANTONIO SlquEIRA DIAS
Secretario Municipal

Publicado por:
Max Miller Mendes Lima

C6digo ldentiricador: CF I D2240

FUNDO MUNICIPAL DE SAtoE DE SANTA FE DE GOIAS-
FMS

PORTARIA 134

PORTARIA  N°   134/2023   Santa  F6  de  Goias,   28  de  Fevereiro  de
2023.

"Disp6e  sobre   concessdo   de  didrias   e  da  outras

providencias`'

0 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAtoE DE SANTA FE DE
G0IAS,  Esfado  de  Goids,  no  uso  de  suas  atribui96es  legais  e  as
concedias atraves do Decreto n° 016/2022  de  11  de Janeiro de 2022,
tendo em vista o interesse do Municipio.

RESOLVE:

Art.   1°  -  Tendo  em  vista   que   o   servidor  publico   municipal   Sr.
WELINGTON ELIAS CAMARGO, portador do CPF n° 989.484.581 -
91, ocupante do cargo de Motorista, empreendeu viagem no dia 28 de
Fevereiro   de   2023,   a   cidade   de   Goiinia,   para   levar   pacientes,
conforme comprovante em anexo.

Art.  20  -  Fica  a  Secretaria  Municipal  da  Fazenda  e  Planejamento
autorizada  a  disponibilizar  o  Valor  de  uma  diaria  a  quantia  de  R$
65,00   (sessenta  e  cinco  reais),   conforme  o   Art.   1°  do  Decreto  n°
016/2022.

Art.  3°  -  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicagao,
revogando as disposi96es contfarias.

GABINETE  DO  SECRETARIO  MUNICIPAL  DE  SAtoE  DE
SANTA FE DE GOIAS, aos 28 dias do mss de Fevereiro de 2023.

Pub]lque-se e reglstre.

CARLOS ANTONIO SIQUEIRA DIAS
Secretario Municipal

Publicado per:
Max Miller Mendes Lima

C6digoldentirLcador:937294DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE G0IAS
LEI 632

LEI  COMPLEMENTAR  N°  632/2023  DE  01  DE  MARC0  DE
2023.

"Disp6e  sabre  a  vencimento  base  da  carreira  do

lnagist6rio  do  Munictpio  de  Santa  Fe de  Goids/GO,
na fiori'na que especifica e dd outras providenctas"

Faap saber que a Camara Municipal de Santa Fe de Goias, Estado de
Goiis,  APROVA,  e  eu  Prefeito  Municipal,  SANCIONO  a  seguinte
LEI COMPLEMENTAR:

Art.  1°  - 0 vencimento base da carreira do magist6rio no Municipio
de Santa F6 de Goias/GO para o  ano de 2023  corresponded ao valor
de  R$  4.420,55  (quatro  nil,  quatrocentos  e  vinte  reais  e  cinquenta  e
cinco   centavos),   sendo   o   aumento   de   14,95%   (quatorze   vingula
noventa e cinco por cento),  para  os  profissionais com jomada de 40
(q`rarenta)     hot.as     semanais,    jd     incluldas     as     hora§-atividades
extraclasse.

Parigrafo primeiro - Para os demais profissionals do mactsterio com
jomada inferior a 40 (quarenta) horas semanais o vencimento mensal
see   proporcional    ds    horas    semanais    efetivemente    trabalhadas,
utiLizando como parametro o valor fixado no caput deste artigo.

Parigi.afo segundo - Fica autorizado o Poder Executivo a pagan Sos
profissionais do magist6rio do Municipio de Santa F6 de Goids/GO o
vencimento base previsto caput deste artigo desde o mss de janeiro de
2023,  apurando  as  diferen9as  devidas  em  raz5o  dos  pagamentos ja
efetivados  e  realizando  o  pagamento  de  tais  diferengas  em  ate  tres
parcelas.

Art.  2°  -Esta  Lei  complementar  entrara  em  vigor  na  data  de  sua
publica9ao

Gabinete do  Prefeito Municipal,  a primeiro  dia do mss de marco de
2023,

EDIMILSON ALVES I)OS SANTOS
Prefeito Municipal

Pubucado per:
Max Miller Mendes Lima

C6digo Identificador: BF7374BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE I)E GOIAS
LEI 633

LEI  COMPLEMENTAR  N°.  633/2023  DE  01  DE  MARCO  DE
20Z3.

"Disp6e  sabre  a  vencimento  base  da  carreira  dos

lecnicos  de  erifermagem,  na i;orrrla que  espectfica  e
dd outras provid6ncias '.

Faco saber que a Camara Municipal de Santa F6 de Goids, Estado de
Goias,  APROVA,  e  eu  Prefeito  Municipal,  SANCION0  a  seguinte
LEI COMPLEMENTAR:

Art. Io -0 vencimento base da carreira dos servidores ocupantes do
cargo  de  tecnicos  de  enfemagem  no  Municipio  de  Santa  Fe  de
Goias/GO para o ano de 2023 corresponderi ao valor de R$ 3.325,00
(tr6s  nil,  trezentos  e  vinte  e  cinco  reais),  para  os  profissionais  com
jomada de 40 (quarenta) horas semanais.

Art.  2°  -  Esta  Lei  complementar  entrard  em  vigor  na  data  de  sua
publicagao.

Gabinete do Prefeito Municipal,  a primeiro  dia do mss  de  marco  de
2023.

EDIMILSON ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Put)licado per:
Max Miller Mendes Lima

C6digo ldentiflcador: 883 CA05 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FE DE GOIAS
DECRETO 174

DECRETO  N°  174/2023  SANTA  FE  DE  GOIAS,  AO  01   DE
MARCO DE 2023.
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