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PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG 

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

 LEIS MUNICIPAIS 

______________________________________________________________________________________ 

 

Lei n° 777/ 2022 
 

“Autoriza o Município de Frei Gaspar a Liquidar Débitos de Precatórios Judiciais, mediante acordos 
direitos com seus credores”. 

 
O Prefeito do Município de Frei Gaspar – Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais, apresenta o presente Projeto de Lei: 
 
 Art. 1º - Fica o Município autorizado, a firmar acordo direto com os credores de Precatórios comuns ou alimentares 
emitidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e devidos por sua Administração Direta ou Indireta, 
conforme o disposto no Art. 102, § 1.º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT - da Constituição da 
República. 
         § 1.° Os acordos serão celebrados pela Procuradoria Jurídica do Município, em juízo de conciliação junto ao 
tribunal em que se originou o ofício requisitório ou, na impossibilidade, diretamente com o credor respectivo, seu 
sucessor ou cessionário. 
        § 2.° Nos acordos diretos, não se admitirá acordo sobre parte do valor devido a um mesmo credor em determinado 
precatório, devendo o ato abranger a totalidade do respectivo crédito. 
         § 3.° O número de parcelas do acordo, não poderá ser inferior a:  
I - 05 (cinco) parcelas anuais, para os débitos acima do valor estabelecido para as Requisições de Pequeno Valor, nos 
termos da Lei Municipal nº 768/2022, até o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);  
II - 10 (dez) parcelas anuais, para os débitos acima do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).  
 
        Art. 2.° Na hipótese de o credor do precatório ceder, total ou parcialmente, seus créditos a terceiros, nos termos do 
§ 13 do art. 100 da Constituição da República, o cessionário deverá comunicar a ocorrência, por meio de petição 
protocolizada, à entidade devedora e ao tribunal de origem do ofício requisitório. 
        § 1.° A cessão do precatório somente produzirá efeitos após a comprovação, junto ao tribunal de origem do ofício 
requisitório, de que a entidade devedora foi cientificada de sua ocorrência, na forma do caput deste artigo, ficando 
desobrigado o Município, por sua administração direta ou indireta, do pagamento de parcela feita ao titular do precatório 
em data anterior à comunicação. 
        § 2° A cessão ou outro ato jurídico relativo a determinado precatório não altera sua natureza, alimentícia ou 
comum, nem sua ordem cronológica. 
  Art. 3.º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das dotações consignadas no 
orçamento vigente. 
 
Art.4º A minuta do acordo será elaborada pelo Município de Frei Gaspar, assinada em 3 (três) vias de igual teor pelos 
interessados e encaminhados à Contadoria para efetuar o pagamento nas datas aprazadas. 
Parágrafo único - O prazo de carência para pagamento da primeira parcela, que não poderá ser inferior a 04 (quatro) 
meses, a contar da homologação judicial do acordo. 
 
Art. 5.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Frei Gaspar-MG, 02 de dezembro de 2022. 

 
Edson Alves dos Santos 

Prefeito Municipal 
 

_____________________________________________________________________________________ 
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LEI  Nº 778/2022 

 
Altera a Lei M unicipal que dispõe sobre as Diretr izes Orçamentár ias para o 
exercício de 2023.  (Lei 767 de 17 de maio de 2022) .  

 
 

A Câm ara Munic ipal  de Frei  Gaspar –  MG aprovou e eu,  Pr efei to Munic ipal ,  sanciono 
a seguinte Lei :  
 

Art .  1º  -  Ficam alterados os Anexos da Lei  Munic ipal  que dispõe sobre as Di ret r i zes  
Orçam entárias para o Exercíc io de 2023 que passa a ter  a redação descr i ta em  anexo.  

 
Art .  2º  –  Revogadas as disposições em  cont rário,  esta Lei  ent ra em  vigor  na data de 

sua publ icação.  
 

Frei  Gaspar –  MG,  02 de dezem bro de 2022.  
 

Edson Alves dos Santos 
Prefei to Municipal   

 
 
 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

LEI  Nº 779/2022 
 
 

Altera a Lei M unicipal nº  760 de 23 de Dezembro de 2021 que dispõe sobre o 
Plano Plur ianual  do período de 2022 a 2025.  

 
 

A Câm ara Municipal  de Frei  Gaspar  –  MG aprovou e eu,  Prefei to Munic ipal , sanciono 
a seguinte Lei :  
 

Art. 1º - Esta Lei promove alterações no Plano Plurianual do Município de Frei Gaspar, para o período de 
2022 a 2025. 

 
Art. 2º - Os Programas e Ações constantes do Plano Plurianual para as despesas de capital e outras dela 

decorrentes e para os programas de duração continuada, aprovados pela Lei que integram o Plano Plurianual do 
Município de Frei Gaspar, para o período de 2022 a 2025, passam a vigorar conforme os anexos desta Lei. 

 
Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Frei  Gaspar –  MG,  02 de dezem bro de 2022.  

 
 

Edson Alves dos Santos 
Prefei to Municipal  
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______________________________________________________________________________________ 

 

LEI  Nº 781/2022.  
 

“Rat i f i ca o Protocolo de Intenções f i rmado ent re os m unicípios consorciados do 
Consórc io Interm unicipal de Resíduos Sól idos Urbanos do Vale do Mucur i  -  SIRSU no dia 
25 de outubro de 2022 . ”  

 
 

O POVO DE MUNICÍPIO DE FREI  GASPAR,  ESTADO DE MINAS GERAIS,  POR SEUS 
REPRESENTANTES NA CÂMARA MUNICIPAL,  APROVO U, E EU, PREFEITO MUNICPAL,  EM 
SEU NOME, PROMULGO A SEGUINTE LEI :  
 
 Art .1º  -  Fica rat i f i cado,  nos term os da Lei  nº 11.107,  de 06 de abr i l  de 20005,  e 
dem ais norm as especí f i cas apl icáveis,  o protocolo de intenções,  f i rmado ent re os m unicípios 
consorc iados do Consórc io Interm unic ipal  de Resíduos Sól idos Urbanos do Vale do Mucur i  - 
CIRSU no dia 25 de outubro de 2022,  o qual  segue em  anexo único desta Lei .  
 
 Art .  2º  -  Esta Lei  ent ra em  vigor na data de sua publ icação,  
 

FREI  GASPAR –  MG,  aos 02 de dezem bro de 2022 
 
 

Edson Alves dos Santos 
Prefei to Municipal  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

LEI  Nº 780/2022.  
 

“Est ima a receita e f ixa a despesa do Município de FREI  GASPA R/MG para 
o exercício f inanceiro de 2023 e dá outras providências.”  

 
 

O Povo do Município de FREI  GASPAR,  por  seus r epresentantes aprova e eu,  
Prefei to do Município,  sanciono a seguinte Lei :  
 
Art .1º  -  Esta Lei  est im a a Recei ta e f i xa a Despesa do Município  para o exercíc io f inancei ro de 
2023,  nos term os do art .  165 da Const i tu ição Federal ,  da Lei  4.320/64 e da Lei  de 
Responsabi l idade Fiscal ,  com preendendo o orçam ento f i scal  refer ente aos Poder es,  seus órgãos  
e fundos.  
 
Art .  2º  -  O orçam ento do Município de FREI  GASPAR,  est im a a recei ta em R$ 45.716.000,00 
(Quarenta e c inco mi lhões,  setecentos e dezesseis mil  reais) e f i xa a despesa em  igual valor .  
 
Art .  3º  -  As recei tas serão real izadas m ediante ar recadação dos t r ibutos,  contr ibuições e out ras  
recei tas cor rentes e de capi ta l ,  previstas na legis lação v igente,  de acordo com  os quadros 
anexos a esta Lei ,  est im ados com os seguintes desdobram entos:  
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RECEITAS POR FONTE 

RECEITAS CORRENTES 

RECEITA TRIBUTÁRIA  562.328,58 

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 119.000,00 

RECEITA PATRIMONIAL 47.940,00 

RECEITA DE SERVIÇOS 54.792,00 

RECEITA AGROPECUÁRIA  5.340,00 

TRANFERÊNCIAS CORRENTES 40.928.575,03 

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 26.529,80 

SUBTOTAL 41.744.505,41 

DEDUÇÃO DA RECEITA 

DEDUÇÃO FORMAÇÃO DO FUNDEB  -4.443.937,41 

SUBTOTAL -4.443.937,41 

RECEITAS DE CAPITAL 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 388.372,00 

ALIENAÇÃO DE BENS 53.500,00 

TRANFERÊNCIA DE CAPITAL 3.277.200,00 

SUBTOTAL 3.719.432,00 

TOTAL GERAL 41.020.000,00 

 

 
Art .  4º  -  A despesa total  f i xada do Município de FREI  GASPAR/MG se rá observada a 
program ação constante de anexo a esta Lei , apresentando,  por órgão e funções,  o seguinte 
detalham ento:  
 

 

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO 

01- LEGISLATIVA 1.332.000,00 

02- JUDICIÁRIA  307.000,00 

04- ADMINISTRAÇÃO 5.485.900,00 

06- SEGURANÇA PÚBLICA 25.000,00 

08- ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.698.500,00 

09- PREVIDENCIA SOCIAL 710.000,00 

10- SAÚDE 10.066.000,00 

12- EDUCAÇÃO 13.460.400,00 

13- CULTURA 575.000,00 

15- URBANISMO 1.720.000,00 

17- SANEAMENTO 189.000,00 

18- GESTÃO AMBIENTAL  134.000,00 

20- AGRICULTURA 1.358.000,00 

23 –  COMERCIO E SERVIÇOS 78.000,00 

24- COMUNICAÇÕES 21.000,00 

26- TRANSPORTE 1.450.500,00 
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27- DESPORTO E LAZER 205.700,00 

28- ENCARGOS ESPECIAIS  1.528.000,00 

99- RESERVA DE CONTINGÊNCIA  28.000,00 

TOTAL 41.020.000,00 

 
 
 
 

DESPESAS POR CATEGORIA E SUBCATEGORIAS ECONÔMICAS  

DESPESAS CORRENTES 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.920.000,00 

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  25.000,00 

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.985.300,00 

SUBTOTAL 33.930.300,00 

DESPESAS DE CAPITAL 

INVESTIMENTOS 5.558.700,00 

INVERSAO FINANCEIRA 0,00 

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.503.000,00 

SUBTOTAL 7.061.700,00 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

RESERVA DE CONTIGÊNCIA  28.000,00 

SUBTOTAL 28.000,00 

TOTAL 41.020.000,00 

 
Art .  5º  -  Fica o Execut ivo autor izado a abr i r  crédi tos adic i onais suplem entares nas dotações que 
se f i zer em insuf iciente durante a execução orçam entár ia de 2023, dest inado à cober tura de 
despesas ordinár ias e/ou v inculadas até o l imite de:  
 
I  –do excesso de ar recadação,  na forma da legis lação v igente;  
 
I I  –do superávi t  f inancei ro;  
 
I I I  –  de 30% do orçam ento do Município,  para a Prefei tura,  m ediante anulação total  ou parc ial  de 
dotações orçam entár ias;  
  
IV-de 30% do Órgão Câm ara Municipal para o Poder  Legis lat i vo m ediante anulação total  ou 
parc ia l  de dotações orçam en tár ias;  

 
Art .  6º  -  Fica o Execut ivo autor izado a:  
 
I  -cont ratar  operações de crédi to nos l imi tes e condições estabelecidos em  consonância com as 
Resoluções do Senado Federal  nº  40,  de 20 de dezem bro de 2001 e suas al terações e nº  43,  e 
na legis lação federa l  per t inente,  especialm ente na Lei  Complem entar  101,  de 04 de m aio de 
2000.  

 
I I -ut i l i zar  reserva de cont ingência dest inada ao atendim ento de passivos contingentes,  out ros 
r i scos e eventos f i scais imprevistos e dem ais crédi tos adic ionais.  

 
I I I  -  conceder  garant ias,  ao real i zar  operações de crédi to,  m ediante v inculação de parcelas de 
recursos advindos de t ransferências consti tucionais ou de out ras fontes de r ecursos própr ios do 
Tesouro Munic ipal .  
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Art .  7º  -  Até 30 dias após a publ icação da Lei  Orçam entária, o  Poder  Legis lat i vo estabel ecer á  
por  ato próprio,  os valores a serem  repassados m ensalm ente pelo Poder  Execut ivo.  
 
Parágrafo único  -  Não estabelecida à programação determ inada no “caput” , a ent rega de 
recursos f inancei ros à Câm ara Municipal,  para atender  ao  disposto,  do inc iso II I  do §2º  do ar t .  
29 A da Consti tuição Federal  será real i zada na proporção de 1/12 (um doze avos) , até vigésimo 
dia de cada m ês.  
 
             Art . 8º  -  Fazem par te integrante desta Lei ,  em forma de anexo,  os quadros 
orçam entár ios consol idados, aos quais se refere a Lei  nº .  4.320/64 e a Lei  Com plem entar  nº.  
101/2000. 
 
Art .  9º  -  Esta Lei  ent ra em vigor  na data de sua publ icação,  produzindo seus efei tos a par t i r de 
01 de Janei ro de 2023.  
 
 

FREI  GASPAR –  MG,  aos 02 de dezem bro de 2022  
 

Edson Alves dos Santos 
Prefei to Municipal  
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CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG 

ATOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 

 EMENDA À LEI ORGÂNICA 

______________________________________________________________________________________ 
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