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Lei n. 1.02$" de 37 rãe tl*q'ernbro de202l'

MUNt{lE}'' a.L, d; c!d:r'ie de Edéia

Municipal aprovou e eu

Geral do N{unicíPio de Edéia,

integrantes desta

d-irem e tirndos
setenta mil

CC1í}

I - 0 Orçamento
c1a \clmini stração' cii l'e"r:: e inil i L''' t :L- : r'ic l

Púrblico;

( )rçat'netrto da Sc gili'lclaiie

Adn'rini straçãc iiieia.

["ristorica dos

acumulada até o

§ 2'. O Orçamentc
da Despesa detalhados em coutclr::;
de Contas dos \4unicípios cto Esi;icit-' de Goiás -

evolução
orçamentária

atra'u'és dos Elementos
en'Lanados Pelo'Iribunal

§3". \a programaçã,: :., itlt,;cr,.: -.r.' -i. Lrl'çrllrelltO geral será utilizada a

classifica!ão cla deipesa p./i'-r.ri.r.àLil,-iZ:-:...ir.il3.ieterãt, ser identificados a categoria

econômica. 0 srupo cla despesa. ; r:r',,,,..Ii,:i;r.ii il:- :.ciicaCão e o elementO'

Art. 2,, A receita realizu.i;,' il':ciiiirl., :t ,rir cca.Jaçàc de tributos. rendas e outras

receitas correptes e de capitt-ri-,-i't ir)i'i.lt!i i':r iegisiaçãc vi-lente e das especihcações

constantes das tabelas expiicatir iis- r'it "ict'iill r'itjlll o seguinte desdobramento:

. presidente Kennedy, no 161, centro - Edéia-GO / Fones: (641 3492'1545 I 3292'1283
p refe itu raed e i a@g m a i l. co m / www. êde i a. go' g ov' b r

pelo Poder

il-o
vinculados,

pelo Poder Público.

"Esíima u Receita e Ííxa a DesPesa do

,\!unícipio de Ectéiu-GO para o exercício

,fí**nceiro cle 2022 e dtí outras providências"'

Sr,c.al. abrangendo todas as entidades e órgãos

bem como os fundos e fundações instituídos e
/

0 As receitas e as desPesas

três exercícios ftnanceiros, em

ser'á detalhado.
atos
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TOTAL GERAL

12.258.572.0

2.286.459.0
1.485.953.

77.672.t)

57.956.3 3 8.00

3.328.800.f t-)r

148.132.ü

TOTAL
3.600.000.

5.724.631.0

156.235"0

Art.3,,A clespesa será rer-iizacia s,';iL,r^r-t.r as ciiscriminações dos orgãos. funções e

utridades orçantentáIlas. de coutbl'tlliiiaile ç,lt-rl r-1s ieguintes desdobramentos:

ol

q

24. i 08.,104.0t)

3.276.680"r)0

6,702.863.0íJ

517 .225 -0|)

807.235,(){-)

359.512,Oii

2.270.242.0t
5.705.83 8.üC

6.985.7 i 1 .0t
7.,570.863.04

1.113.043 [i{-

1.054.921,0

1.106.058.ú

1 10.960
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TOTALT LOS
RECLITA TRIBL]I'ARIA
RETCEITA DE ( ONTRIBTIIÇÕi s

RECEITA PAl'i{IMONIAL
RT CEI'IA SERVIÇOS

TR \NSFERÉNCIAS CORREN I.'' S

RF r'l- l.l-As cORRir\ ' ! :'

oRÇAMENT AitlAS
,|RAS RECI,ITAS CORRENTES

NTR-{

otJ
77 .541.926.i)

SUB.TOTAL
58.809"

O DE BENSALi
r.665.760.( IAS DE CAPIT \'L
1.724.569.0

SLTB-TOTAL
-8.s96.071.

ES DA RECEITADEDU
-8.596.071

70.670.42

SEGURIDAFISCAL

6.702.863

6.702.863.0õf-zo.ozci.+u +.i111

CAMARA Mti^'llCIPAL
ITL]NDEB

FDO.M.DOS DIREITOS DA CRl,.l'\icrl t ADO

FL]NI)O MU'JICIPAL DE SAUDE,

F []NDO MLINICIPAL DE ASSiSTÊNC

F,DF-IA PREV

CiAI]INETE IX ) PREFEIT(}

SECRETARI,\ DE 
-|RANSPoii.l i..q

SF,CI{ETARI,\ DE MEIO A\{FJ i i- IT Ii::
SFC'RETARI,'\ DE P11E'r'1ilE\''i"i
SECRETARI,A DA ADN,INÍST'P. .* ,*.i

SECRETARLA. DE OBRÂ'S L-. SIiVi' i-i

SEC'RETARIA DE, EDIJCACA{-} i i- !'ri'ii ii I'
SECRETARIA DE FINANÇ,{S
SECRETARI;\ DE AGRIC llE'. i .r,F<i.''. lr"'i'}

SECRETARL,\ I)E DESPORTC t L \7l t{

R I--SE RVA DL' CONTINGÊNCI.'\

DISCRIMINA o
3.600.00,

5.224.634

156.235,

24.108.404,

3.276.680

517.225,0

1 . i ü6.058.0
1 t 0.r)60.

ó3.967.561.TO'IAL GERAL

807.235",

359.512.

7.270.242.

-{.705 " 83 8.0

6.985.7i I "0
7.5 70.863 

"

1.113.043.

i .ü5-+.921 .

SUB-TOTAL

-T

\
J

77/
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ll - Por Funçõcs
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TOTALADFTSCALDTSCRIMINA
7.574.235

12.
1 .851

249.3

7.574235"

3.762.57 5.O

219.372

69.211).

t.7
.078.

4r)

3.600.000,r

2.270.242,
110.960,

24.708.444,

(il / / i\i-1w r.-JJ.

-i.--:86.3 5 8,

51

i56.0i5

AGRIC]ULTLIRA.
ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLJI-I'URA
DL,SPORTO E I,AZER

EDUCAÇÃo
ENCARGOS ESPECIAIS

I

ADMTNISTRA o

f

AI-(IEST

7063.967 .56

CIPAL

CRIA\ CAE 156.235

24.1 08

5.705.83 E

6.985.711"0

7.570.863 "

1 .1 13.04i
1 .05:1.92 i .0

3.276.680.
6.702.86-1.

517.22:.

807.23 -,í

359.51:"
2.210.2r."

1.106.058.

1 10.96U.

SECRETARIA DE PREVIDÊNI'iÀ L

SECRETARL'\ DA ADMN ISTR r"!' rl-)

SECRETARIA DF. OBRAS L, ;r[?.\,'ií- íiS l ii.5 rIOS

SECRETARI,\ DE EDUCACAii i: i.i-'í Ti '*-ri
SE( RETARI \ DE FIN,\NÇ \S
SF.CRETARIA DE AGRIC PE('i'.+R-l'i 1i'iii

SECRETARI.\ DE DESPORf(i Ír LA?ilR

RESERVA DE C]ONTINGÊXiCIT

FLINDO
EDEIA PRE,V

GABINETE DO P

SECRETARIA DE TRAN

SECRETARIA DE, MEIO

10.670.12+
TOTAL GE.RAL

/

t

I ill - Por c Fontes: /

rAo

3 59.5 1ll

21

8.873.

t2.

5.3

3.762.5

69

67 5.549

TRANSPORTE

IA SOCIAL

RESERVA DI,
SATJDE

6.702.863I
'1.TOTAL

I
7TOTAL

77

7

J

AL DE SAUDE
AL DE ASSiSTÊNCIA SOCIAL

CAMARA

D

CIP

DA
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Art. 1n Os Íundc;s especir-is. itist.tuíilos peio Município. que recebam

tr.iutsÍêrências à conta desta I-ei. teiãc orçar:r.l1iil3 iiroprios. elaborados e aprovados por

ato clo Poder Exectttivo.

1o. Os orçamentos PróPrios de que

por Decreto c1t, Poder Ê,recuti-, c,\iiit-lii:ipa!. tle

Lei rrn 4.320
I

. dc I / oe nlarÇ() cla :

sas. pitbiicas

, subvenção econômica e Prestação

autortzado a

, e no que couber
também a

5" O Poder EXeCUt i.,-C g g13 i 1p.it r':.ia:ii,. :r:

operações ç1- ç;r;liiL: Pq:.'

II- do artigo

7. e 43. da [.ei art. 5o da

t-ei cle Diretrizes Adicionais

de natureza sltlllenlentar. total da despesa Ílxada

níi propna I-ei. autorizando tan-i despesas não consignados

no orcamell to. desde clue nãlr altt-,'r a açàr:' a criação de fontes de recursos

atra\ és de decrelo orçalxcntál'i(" , utiiizando como recllrsos a anulação de dotações do

priiprio orçatrento. a utilizaç":.r: do excesso de arecadação do erercício reaiizado e

proietado, e o superávit finance iic' se houver. do exercício anterior.

§ 1'...1 abertura de cieciiics !:rltellli::ai1l'er ier-er'á ter como recurso anulação de

dotaçõe"s do proplio orçamento ll;llr ':r-'r,-.rc,:';it' 
-;'tcesso Ce arrecadação do exercício e

superávit flnattceiro do exercíc:a: :i'itri.,r'
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§ 2". A fonte criada de."'eiá tei co1'ú0 iecr.irsos para sua cobefiura o saldo para

sLrplemJntar aclvindo de ou.tra 1i--,1:ic iltic iilrlla à ll1esllla codificação' o excesso de

arrecadaÇão d9 exercício realizirii.) e prt.!ii:it.:i+ e o sgper'ár'it financeiro do erercício

anterior. se hottver.

Chet-e do Poder Executivo"

Orgàos Centrai s. dotações

de dotações de Pessoal- de

Art.
F ederal no 4.i

no interesse
Unidades

orçamentária, o Chefe

neeessárias Para

Único - Ficii i''Liio,-lz.tri':.-, '' 'D
o.der

0 - Lei de Diletrize s L):-l;ilt"i-'-'i-ii:i''la'-

de receitas itiraçt-,'-s ,-:e

e aclequação às NIli.\SP " \
e PCASP - Piilno iie t-i.riri:,s

do Tesouro

Art. 9" O valor pre\ lsii:

seu total

43" da Lei
de 2022.

de Contingência. será

s insut-rcientes das desPesas
urtilizado. pelo Poder Execiitir i-j" 1-:il1':)

correntes e de capital. sem ai"e;"i'tçà'l iir-'

Art. 10. Nos telmos t1a i-Dí--r. ti ci':-:ei-ite t)1'çainento poderá ser atualizado

monetariamerlte no primeiro. mes iiO ey:lci,:le, i-ti,:rtrcciro- com base no último trimestre

e. uo primeiro mês de cada triiles're :Lib:'ctir-ir11ir'' S-1l1pre com base nos últimos três

meses. utilizando-se para tantc il iL?i' iii i=r,,r-, .]Ll or-ltro índice clue venha substituí-lo'

Av. presidente Kennedy, no i6i, centro - Edéia-Go / Fones: (64) 3492'154513292'1283
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Art. T" Durante a

Parágrafo Único - As t'eriistr':btlici:,"'s -1" lecLtis.s de que tlata este artigo não

."*p,,,ãA"s para et.eito d'; lirr:1t: ii:<rriir-: i"'' aliqo 6" clesta Lei'
serao

autorizado a tomar as

fica
efetivo

I

Í
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Art. 11. Esta Lei enti'il erlr 'i is,, .i-rl l' de .janeiro de 2022' revogadas as

di sposições r-llr contrário.

PUBI IQUE-SE e llEGr!1l{-a'SE

GABINETE DO PREFE,ITü ML§}CÍPAL DE

dezessete dias do n-rês de noveiilil'r'tl lio anc'

José \&' de Andrade

Prefeito Munici

Estado de Goiás. aos

\

L
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