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LEI  Nº 100/2003                                                   DE 23 DE JUNHO DE 2003 

 
“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA LEI Nº 
095/2003, QUE AUTORIZA  REALIZAR 

DESPESAS COM A SENHORA KEILA MARIA 
ALVES DE SOUZA E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 
 
                   A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, 

Aprova, e eu Prefeito Municipal, Sanciono a seguinte Lei: 
 

                    Art. 1º - O Parágrafo Único do Art 1º da Lei nº 095/2003, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
   Art. 1º - ...  

 
                   Parágrafo Único – Os serviços assistenciais que trata este artigo, não deve 

constituir-se na entrega de valor em espécie à beneficiada, devendo os mesmos, serem 
pagos mediante apresentação de notas fiscais e/ou recibos assinados com respectivo 
número de registro profissional em nome da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa -GO., 

devidamente discriminados. 
 
                  Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 12 (doze) de maio de 2003 (dois mil e três). 
 

Art. 3º - Fica revogadas as disposições em contrário. 
 
                   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado 

de Goiás aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho do ano de  2003. 
 

 
 

 

José Ribeiro Martins Filho 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 
ADM 2001/2004 

         
 

 RAZÕES  
 
 

            Senhor Presidente, 
 

 
 
            Tenho a grata satisfação de encaminhar a esta casa, o projeto de lei solicitando 

autorização legislativa para que o município possa efetuar despesas com o tratamento de 
saúde da Senhorita Keila Maria Alves de Souza e mais um acompanhante. 

 
            Como é do conhecimento de Vossas Excelências  a Lei Municipal nº 016/01 de 07 
de março de 2001, no Parágrafo Único, do Art. 1º, limita as doações em até dois salários 

mínimos.  
 

Que, sancionamos a Lei nº 095/2003, a qual  autoriza o município a realizar 
despesas mediante apresentação de notas fiscais, e como beneficiada fez exames e 
consultas médicas em consultórios e clinicas particulares, e estas somente possuem recibos 

do profissional com o respectivo registro no órgão competente. 
 

E, como a Lei nº 096/2003 somente autoriza o pagamento de Notas Fiscais e o 
nosso setor de contabilidade e a Corte Colegiada de Contas nos orientou no sentido de 
processar somente as respectivas despesas autorizadas pela Lei, ou solicitasse uma nova 

autorização, sob pena de ficar sem amparo legal para processar os recibos das consultas 
medicas e outras realizadas pela beneficiada. 

    
            Que, o poder público na medida do possível sempre vem ajudando os seus 
munícipes aplicando a Lei 016/2001 em até (02) dois salários mínimos vigentes, e devido à  

gravidade do caso, a autorização supra nos parece ser insuficiente para pagamento dos 
recibos, e em nosso Município não há recursos médicos para atender a necessidade da 

referida paciente. 
 
            O Poder Executivo, como sempre coloca-se à disposição dos ilustres Vereadores 

para prestar quaisquer esclarecimentos que forem solicitados, seja a que título for. 
 

            Atenciosamente, 
 
 

 
 

 
José Ribeiro Martins Filho 

PREFEITO MUNICIPAL 


