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ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 

 
LEI Nº 003/2001      De 08 de Janeiro de 2001 

 

“DISPÕE SOBRE A ESTRUTUTRA 

ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, ESTADO DE 

GOIÁS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS ” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, ESTADO DE GOIÁS 

APROVOU E O, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONA A SEGUINTE LEI: 
 

CAPITULO I 

DA ADMISNISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 
Art. 1º - A Administração do Município de Lagoa Santa é exercida pelo 

Prefeito,auxiliado diretamente pelos seus Assessores e Secretários. 
 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO BASICA DA PREFEITURA 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 2º - A Estrutura da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, formalmente 

definida, objetiva caracterizar as atribuições dos órgãos e suas estruturas interna, 
configurando-se nele os serviços públicos que deverão ser prestados à população, tendo em 
vista a realização efetiva dos objetivos da Administração Municipal. 

 
Art. 3º - A Administração Municipal, compreende dois conjuntos de órgãos 

permanentes representados pelas administra direta e indireta, integrados por setores de 
atividades conexas que devem funcionar, de maneira uniforme, harmônica e 
interdependente, visando metas e objetivos que ambos incumbe atingir. 

 
Art. 4º - A administração direta encarrega das atividades típicas da 

Administração Publica compreende: 
 
I – órgãos de assessoramento e apoio subordinados diretamente ao Chefe do 

Poder Executivo; 
II – Secretárias do Município, órgãos de primeiro nível hierárquico, para o 

exercício de comando, coordenação, fiscalização, execução, controle e orientação 
normativa da ação do Poder Executivo Municipal. 

  

Art. 5º - A Administração Indireta, no Município de Lagoa Santa, compreende 
os serviços instituídos sob forma de autarquia, para desempenho de atividades de interesse 
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público, de cunho econômico ou social, usufruindo para tanto, de independência funcional 

controlada. 
§ 1º - As entidades componentes da administração indireta jurisdicionam-se às 

Secretarias do Município, sujeitando-se à fiscalização e ao controle organizados que, não 
infringindo o teor da autonomia caracterizada nos seus respectivos atos de criação, 
permitam eficazmente, a avaliação do seu comportamento econômico e financeiro e a 

analise periódica de seus resultados em cotejo com os objetivos do Governo Municipal. 
 

SEÇÃO II 

DA ESTRUTURA ORGAZACIONAL BÁSICA 

 

Art. 6º - A Prefeitura Municipal de Lagoa Santa é constituída dos seguintes 
órgãos, diretamente subordinados ao Prefeito Municipal: 

 
I – Órgãos de Assistência e Assessoramento Direto e Imediato ao Prefeito: 
 1 – Gabinete do Prefeito 

1.1 – Chefia de Gabinete 
2 – Assessoria Jurídica 

3 – Assessoria Contábil 
4 – Motorista de Gabinete 
5 – Secretaria de Gabinete 

 
II – Órgãos de Direção Superior 

 
1 – Secretária Municipal de Administração e Finanças; 
2 – Secretária Municipal de Educação e Cultura; 

3 – Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento Básico e Meio Ambiente; 
4 – Secretaria de Obras Transporte e Serviços Urbanos; 

5 – Secretaria de Agricultura, Turismo, Desporto e Lazer; 
6 - Secretária de Promoção Social, 
 

Parágrafo único – Integram ainda a estrutura organizacional da s Secretária 
Municipais no nível de execução programática,as seguintes unidades administrativas 

básicas: 
 I – Secretária de Administração e Finanças 

1 – Departamento de Serviços administrativos 

1.1 – Departamento Pessoal 
1.2  - Departamento de Material e Patrimônio  

1.3  - Departamento de Protocolo e Arquivo 
 
2 – Superintendência de Serviços Financeiros 

2.1 – Departamento de Execução Orçamentária e Contábil 
2.2 – Departamento de Compras 

2.3 – Departamento de Tesouraria 
 
3 – Superintendência de Fiscalização Tributária, Avaliação e Arrecadação 

3.1 – Departamento de Tributação e Arrecadação 
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II – Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 

1 – Superintendente de Assuntos Especiais; 
2 – Departamento de Serviços Educacionais; 

3 – Departamento de Cultura; 
4 – Diretor Escolar; 
5 – Secretário de Escola; 

6 – Auxiliar de Secretária Escolar; 
7 – Coordenador Pedagógico; 

8 – Coordenador; 
9 – Assessor Especial; 
10 – Monitor; 

 
III – Secretária Municipal de Saúde  Saneamento Básico e Meio Ambiente: 

1 – Superintendência de Saúde; 
2 –Departamento de Serviços de Saúde Preventiva, Curativa e Odontológica; 
3 – Departamento de Serviços de Saneamento Básico e Meio Ambiente; 

4 – Departamento de Vigilância Sanitária. 
 

IV  - Secretaria Municipal de Obras Transporte e Serviços Urbanos: 
1 – Departamento de Serviços e Obras; 
2 – Departamento de Serviços e Transporte; 

3 – Departamento de Serviços Urbanos; 
 

V – Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo, Desporto e Lazer: 
1 - Superintendência Geral do Turismo  
2 – Departamento de Desporto e Lazer 

3 – Departamento de Agricultura 
 

VI – Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social: 
1 – Superintendente de Assuntos Especiais; 
2 – Departamento Geral da Promoção Social; 

3 – Departamento de Assistência ao Idoso e ao Menor. 
 

Art. 7º - As entidades da Administração Indireta jurisdicionam-se às Secretarias 
Municipais, na forma abaixo especificadas: 

 

1 – Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento Básico e Meio Ambiente: 
1.1 – Hospital Municipal e Posto de Saúde de Lagoa Santa; 

2 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças. 
 

CAPÍTULO III 

DA COMPETENCIA DOS ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO 

SUPERIOR 

SEÇÃO I 

DA CHEFIA DE GABINETE 

 

Art. 8º - A Chefia de Gabinete tem por finalidade: 
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I – prestar assistência ao Chefe do Poder Executivo em suas relações 

político/administrativas com os munícipes; entidades publicas e privadas e associações de 
classe; 

 
II – prestar assistência ao Prefeito no desempenho de suas atribuições 
 

III – elaborar e coordenar a agenda de atividades e programa do Prefeito; 
 

IV – preparar e expedir a correspondência do Prefeito; 
 
V – preparar, registrar publicar e expedir os atos do Prefeito; 

 
VI – organizar, numerar e manter sob sua responsabilidade os originais de leis, 

decretos, portarias e outros atos normativos pertinentes ao Executivo Municipal; 
 
VII – dar assessoramento em assuntos diversos de interesse do Município; 

 
VIII – secretariar as reuniões do Prefeito com Secretários e demais Auxiliares; 

 
IX – transmitir às unidades que integram a estrutura administrativa da Prefeitura 

determinações do Prefeito; 

 
X – exercer outras atividades compatíveis com a natureza de suas fonações e 

que lhe foram atribuídas pelo Perfeito. 
 

SEÇÃO II 

DA ASSESSORIA JURIDICA E CONTABILIDADE 

 

Art. 9º - A assessoria Jurídica e Contábil tem como atribuições, dentro do 
âmbito da Prefeitura Municipal, o encaminhamento da administração dos negócios 
públicos, segundo os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e 

da eficiência, sendo objeto de terceirização, e exercer outras atividades compatíveis com a 
natureza de suas funções e que lhe forem atribuídas pelo Prefeito. 

 
SEÇÃO III 

DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 
Art. 10º - A secretaria de Administração e Finanças, é o órgão responsável de 

coordenação da Administração e Finanças da Prefeitura Municipal, e responsável de 
coordenar as atividades, relacionadas com pessoal, material, patrimônio, zeladoria, 
vigilância, arquivo, protocolo, almoxarifado, sendo ainda órgão central da administração 

financeira responsável pela formulação de diretrizes normatização, coordenação, supervisão 
e controle dos serviços administrativo financeiro e contábil dos órgãos e entidade do 

governo municipal, e ainda especificamente: 
 
I – prestar os serviços gerais necessários ao funcionamento regular da 

administração direta em geral; 
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II – promover estudos e sugerir ao Chefe do Poder Executivo, modificações nos 

planos, programas e projetos da Secretarias 
III – propor política de treinamento e aperfeiçoamento dos servidores públicos 

municipais, de acordo com as diretrizes da administração geral da Prefeitura; 
IV – Promover a participação das Secretarias e demais órgãos na elaboração de 

planos e programas do Governo Municipal; 

V – acompanhar a execução de planos e programas do Governo Municipal, 
avaliando e controlando os seus resultados; 

 
VI – promover, na prefeitura, a implantação das diretrizes de modernização 

administrativa, a fim de que se obtenha maior êxito na execução de seus programas; 

 
VII – cooperar na elaboração das propostas do Plano Plurianual, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual da Prefeitura Municipal; 
 
VIII – recrutar, selecionar e treinar pessoal, bem como executar as atividades 

necessárias ao seu pagamento e controle; 
 

IX – zelar pela guarda, conservação e controle do patrimônio mobiliário e 
imobiliário do Município; 

 

X – conservar, interna e externamente, o prédio da Prefeitura, moveis e 
instalações; 

 
XI – prestar serviços de zeladoria, segurança, arquivo, protocolo, registro e 

publicações dos atos oficiais; 

 
XII – executar atividades relativas ao tombamento, registro, inventario, proteção 

e conservação dos bens moveis, imóveis e semoventes; 
 
XIII – proceder a execução e controle do processamento de dados no âmbito da 

Administração Municipal; 
 

XIV – incentivar e orientar a formação de associações, cooperativas e outras 
modalidades de organização voltadas para as atividades econômicas; 

 

XV – promover a articulação com diferentes órgãos, tanto no âmbito 
governamental como na iniciativa privada, visando o aproveitamento de incentivos e 

recursos para a economia do Município;  
 
XVI – executar as atividades de lançamento, arrecadação e fiscalização dos 

tributos e rendas do Município; 
XVII – receber, movimentar e guardar a movimentação de dinheiro e outros 

valores do município; 
 
XVIII – comprar e fornecer o material necessário ao funcionamento da maquina 

municipal;  
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XIX – avaliar permanentemente, a economia do Município, a execução da 

política e da administração tributária, econômica, fiscal e financeira do Município; 
 

XX – efetuar a contabilidade geral e administração dos recursos financeiros, a 
inscrição e cobrança da divida ativa; 

 

XXI – proceder a avaliação dos imóveis através da Comissão de Avaliação de 
Imóveis; 

XXII – executar a política fiscal do Município; 
 
XXIII – acompanhar e controlar a execução orçamentária, 

 
XXIV – cadastrar, lançar e arrecadar as receitas municipais e fazer a 

fiscalização tributaria, 
 
XXV – exercer outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções e 

que lhe forem atribuídas pelo Prefeito. 
 

SEÇÃO IV 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

Art. 11 – A Secretaria Municipal de Educação e Cultura tem por objetivo, 
formular, coordenar e executar a política educacional, cultural do Município, competindo-

lhe especificamente: 
I – elaborar os planos municipais de educação em consonância com as normas e 

critérios do planejamento nacional de educação e dos planos estaduais; 

 
II – controlar e fiscalizar o funcionamento de estabelecimentos de ensino; 

 
III – controlar permanentemente, os recursos financeiros para o custeio e 

investimento do processo educacional; 

 
IV – definir uma política de ação no ensino de 1º grau e pré-escolar, tomando 

mais eficaz a aplicação dos recursos públicos destinados à educação; 
 
V – aplicar as técnicas educacionais legalmente recomendadas objetivando a 

melhoria do ensino e da aprendizagem;  
 

VI – realizar anualmente, o levantamento da população em idade escolar 
procedendo sua chamada para matricula; 

 

VII – realizar anualmente, o levantamento da população em idade escolar, 
procedendo sua chamada para a matricula; 

 
VIII – desenvolver programas de orientação pedagógica, objetivando 

aperfeiçoar o professor municipal dentro das diversas especialidades buscando aprimorar a 

qualidade do ensino; 



 7 

IX – combater a evasão, a repetência e todas as causas de baixo rendimento dos 

alunos, através de medidas de aperfeiçoamento do ensino e de assistência ao aluno; 
 

X – promover o desenvolvimento cultural do Município através do estimulo ao 
cultivo das ciências, das artes e das letras; 

 

XI – proteger o patrimônio cultural, histórico, artístico e natural do Município; 
 

XII – incentivar e proteger o artista e o artesão; 
 
XIII – documentar as artes populares; 

 
XIV – promover com regularidade, a execução de programas culturais 

recreativos de interesses da população; 
 
XV – organizar, manter e supervisionar e Biblioteca Municipal; 

 
SEÇÃO V 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SANEAMENTO BÁSICO 

E MEIO AMBIENTE 

 

Art. 12 – A Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento Básico e meio 
Ambiente, tem por finalidade promover a execução da política municipal de saúde, 

saneamento básico e meio ambiente, competindo- lhe especificamente: 
 
I – desenvolver programas, projetos e atividades que visem a melhoria da saúde 

de população, através de assistência médica, odontológica e sanitária; 
 

II – promover ações voltadas para a atenção primária à saúde, através do 
desenvolvimento de programas de vacinação, de vigilância epidemiológica, de erradicação 
de zoonoses e de fiscalização sanitária; 

 
III – empreender ou apoiar campanhas de controle e/ou erradicação das doenças 

transmissíveis, através da preservação e do tratamento das doenças de massa; 
 
IV –  prestar serviços odontológicos, médicos e ambulatórios de emergência; 

 
V – acompanhar sistematicamente a distribuição de medicamentos; 

 
VI – inspecionar periodicamente, as instalações e equipamentos da sistema de 

abastecimento de água e de rede de esgoto, zelando pelo seu bom funcionamento; 

 
VII – manter controle rigoroso da qualidade da água destinada ao consumo da 

população; 
 
VIII – orientar a população quanto à abertura de fossas e sumidouros, propondo, 

inclusive o fechamento daqueles julgados inconvenientes; 
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IX – desenvolver programas e atividades de assistência sanitária básica e de 

educação para a saúde principalmente junto às comunidades periféricas; 
 

X – desenvolver e executar a política de vigilância sanitária dentro das 
atribuições legais do Município, fiscalizando e controlando as condições sanitárias com 
relação à higiene e saneamento, alimentos, medicamentos, produtos químicos e exercício 

profissional de áreas afins; 
 

XI – promover a conscientização da população da necessidade de proteger 
melhorar e conservar o meio ambiente; 

 

XII – promover o reconhecimento dos recursos naturais como patrimônio 
coletivo, de uso condicionado à manutenção de sua qualidade e a proteção da fauna e flora 

do município; 
 
XIII – exercer outras atividades compatíveis coma natureza de suas funções e 

que lhe forem atribuídas pelo prefeito. 
 

 

SEÇÃO VI 

DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS 

URBANOS 

 

Art. 13 – A Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos tem como 
finalidade promover a execução da política municipal de obras transporte e serviços 
urbanos competindo-lhe especificamente: 

 
I – executar as atividades concernentes a construção e conservação de obras 

públicas e instalações para a prestação dos serviços à comunidade; 
 
II – promover o licenciamento e a fiscalização de edificações novas; 

 
III – promover a analise dos projetos de loteamento, manter atualizada a planta 

cadastral de Município, fiscalizar o comprimento das normas referentes ao zoneamento, 
posturas e edificações; 

 

IV – coordenar a elaboração da legislação básica como a lei do Perímetro 
Urbano, Lei de Zoneamento, e o Código de Obras; 

 
V – promover a construção, conservação e remodelação de parques, praças e 

jardins públicos, tendo em vista a estética urbana e a preservação do ambiente natural; 

 
VI – promover a construção, pavimentação e conservação de estradas caminhos 

municipais e vias urbanas; 
 
VII – promover a execução de trabalhos topográficos indispensáveis às obras e 

serviços a cargo da Prefeitura; 
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 VII – fiscalizar o comprimento de normas referentes às construções 

particulares; 
 

IX – executar atividades relativas à prestação e manutenção dos serviços 
públicos locais, tias como, limpeza publica, cemitérios logradouros, feiras livres e 
iluminação publica; 

 
X – promover a arborização dos logradouros públicos; 

 
XI – administrar os serviços municipais de produção de tubos, bloquetes e 

outros materiais de construção; 
 

XII - administrar os serviços municipais de limpeza urbana; 
 

XIII – coordenar e supervisionar os serviços de iluminação publica; 
 

XIV – promover as medidas necessárias à implantação da política municipal de 

transporte; 
 

XV – promover a guarda uso, conservação e manutenção dos veículos e 
equipamentos rodoviários do Município; 

 

XVI – controlar e fiscalizar os custos operacionais do transporte e promover 
medidas visando à maximização dos investimentos do Município nas diferentes 
modalidades de transporte; 

XVII – coordenar o funcionamento da oficina mecânica garagem municipal; 
 

XVIII – promover a manutenção dos terminais rodoviários do Município; 
 

XIX – exercer outras atividades compatíveis coma natureza de suas funções e 
que lhe forem atribuídas pelo prefeito. 

 
SEÇÃO VII 

DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, TURISMO, DESPORTO e 

LAZER 

Art. 14 – A Secretaria de Agricultura, Desporto e Lazer, tem por finalidade 

elaborar, coordenar e executar os programas relacionados ao fomento da Agricultura, da 
Pecuária, do Turismo,  Desporto e de Lazer integrando o Setor Publico e Privado com a 

finalidade e desenvolver o Município, competindo- lhe ainda: 
 
I – planejar e executar programas que visem a melhotia e desenvolvimento da 

agropecuária na Município; 
 

II – promover articulação entre as entidades organizadas e introduzir novas 
tecnologias; 

 

III – estimular o controle das pragas e a produção comunitária; 
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IV – executar estudos, pesquisas e avaliações de natureza econômica, visando a 

previsão de produção agropecuária; 
V – fiscalizar a ordem normativa de defesa vegetal e animal; 

 
VI – promover o fortalecimento com o cooperativismo e articular medidas de 

melhoria de vida no meio rural; 

 
VII – desenvolver programas e projetos de fomento à agroindústria, bem como 

promover atividades que facilitem a comercialmente da produção; 
 
VIII – atividades provenientes de convenio com órgãos dos governos; 

 
IX – organizar e difundir guias anuais de eventos que tenha interesse turístico; 

 
X – manter serviços de informações à pessoas que visitem o Município; 
 

XI – promover a propaganda turística do Município; 
 

XIII – elaborar calendário turístico e promover a sua execução; 
 
XIV – efetuar levantamento do potencial turístico, elaborar o plano diretor do 

turismo e coordenar a sua implantação; 
 

XV – promover a realização de seminários envolvendo as administrações 
Públicas, Municipal, Estadual e federal como: Sebrae, Senac e outras; 

 

XVI – propor criação de bosques Municipais para Lazer; 
 

XVII – desenvolver programas de captação empresarial em nível comunitário, 
objetivando o aproveitamento de oportunidades negociais derivadas do turismo; 

 

XVIII – elaborar legislação especifica no âmbito municipal para o tombamento 
de áreas de rara beleza e de alta significação para o ecoturismo; 

 
XIX – identificar e avaliar os dispositivos legais vigentes aplicáveis ao turismo 

em todo os níveis de governo; 

 
XX – elaborar e executar programas recreativos e desportivos em suas várias 

modalidades; 
 
XXI – promover a expansão e o aprimoramento da infra estrutura de esporte e 

lazer no Município; 
 

XXII – criar sistemas de lazer e recreação fomentar os já existentes, que se 
destinam às classes de menores rendas; 
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XXIII – desenvolver estudos e pesquisas que, visem ao aprimoramento e à 

difusão dos esportes e à manutenção de intercambio com entidades esportivas; 
 

XXIV – organizar programas esportivos para adultos, idosos e deficientes, 
visando otimizar a saúde da população; 

 

XXV – exercer outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções e 
que lhe forem atribuídas pelo prefeito.  

 

SEÇÃO VII 

DA SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
Art. 15 – A Secretária da Promoção Social compete formular, coordenar e 

executar a política de promoção social do Governo Municipal, Buscando as proposições 

que visem à constante melhoria da qualidade de vida da população e em especial: 
 

I – executar programas comunitários de assistência social; 
 
II – promover a realização de cursos preparação ou especialização de mão de 

obra necessária às atividades econômicas do Município; 
 

III – estimular a adoção de medidas que possam ampliar o mercado de trabalho 
local; 

 

 IV – levantar problemas ligados às condições habitacionais , ma fim de 
desenvolver quando necessário, programas de habitação popular; 

 
V – prestar assistência a criança, particularmente a carente promovendo o seu 

desenvolvimento cultural e profissional; 

 
VI – prestar assistência ao idoso e ao menor abandonado, solicitando a 

colaboração dos órgãos e entidades estaduais e federais que cuidam especificamente do 
problema; 

 

VII – pronunciar-se sobre as solicitações de atividades assistenciais do 
Município, relativas as subvenções ou auxílios, controlando sua aplicação quando 

concedidos; 
 
VIII – estimular e orientar a formação das diferentes modalidades de 

organização comunitária para atuar no campo da promoção social; 
 

IX – planejar e executar programas de amparo à velhice e de proteção, 
recuperação e melhoria da qualidade de vida das crianças; 

 

X – instituir e manter creches para crianças de zero a seis anos; 
 

XI – instituir e manter abrigos para idosos; 
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XII – instituir e manter creches para filhos dos trabalhadores do serviço publico 

municipal; 
 

XIII – exercer outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções e 
que forem atribuídas pelo prefeito; 

 

SEÇÃO VIII 

DAS SUPERINTENDÊNCIAS E EQUIVALENTES 

 
Art. 16 – Às Superintendências compete. 
 

I – planejar, em conjunto com a Secretaria de Administração e Planejamento, o 
elenco de programas e projetos a serem executados, relativos às atividades fins da 

Secretaria; 
 
II – integrar a ação dos órgãos subordinados conduzindo-os para a obtenção dos 

resultados estabelecidos nos planos de trabalho; 
 

III – manter estrito controle dos gastos durante a implantação dos planos e 
programas; 

 

IV – administrar os recursos disponíveis racionalmente, combatendo toda e 
qualquer forma de desperdício; 

 
V – prover as unidades operacionais de todos os instrumentos e equipamentos e 

equipamentos necessários à consecução de suas atividades de modo a não permitir a 

interrupção de seus trabalhos; 
 

VI – exercer outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções e que 
lhe forem delegadas pelos Secretários. 

 

CAPITULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL 

SEÇÃO I 

DoS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 

 

Art. 17 – São atribuições dos Secretários Municipais: 
 

I – prestar assessoria ao Chefe do Poder Executivo, bem como aos demais 

órgãos da Administração Municipal em assuntos de sua competência; 
 

II – representar o Chefe do Poder Executivo quando designado; 
 

III – reunir-se com o Chefe do Poder Executivo e participar de outras reuniões 

quando convocado; 
 

IV – comparecer à Câmara Municipal sempre que convocado pela mesma para a 

prestação de esclarecimentos oficiais; 
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V – definir os objetivos específicos da Secretaria, em consonância com os 
objetivos gerais e metas estabelecidas pelo Governo Municipal; 

 
VI – participar da elaboração do Plano Plurianual,  da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e do Orçamento Anual da Secretaria; 

 
VII – promover a execução dos serviços da Secretária programando orientando, 

controlando e avaliando os resultados previamente planejados; 
 
VIII – convocar e dirigir, junto aos seus auxiliares, reuniões periódicas de 

coordenação; 
 

IX – promover o remanejamento de pessoal, quando houver necessidade; 
 
X – tomar providencias e baixar normas e instruções, visando reduzir os custos 

operacionais da secretaria; 
 

XI – determinar a instauração de processo administrativo e promover 
sindicâncias e inquéritos nos termos da lei; 

 

XII – aplicar penalidades a infratores de dispositivo contratuais e conceder 
prorrogações de prazos, conforme o que estiver estabelecido no respectivo instrumento; 

 
XIII – exercer outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções e 

que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo. 

 
SEÇÃO II 

DOS SUPERINTENDENTES E EQUIVALENTES 
 
Art. 18 – São atribuições  comuns dos superintendentes: 

 
I – planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades da Unidade 

que dirige; 
II – colaborar com os Secretários e com os órgãos municipais em matéria de sua 

competência; 

III – reunir-se com os Secretários para discutir assuntos de sua área de atuação; 
 

IV – promover a articulação permanente da Superintendência sob sua 
responsabilidade com as demais unidades das Secretarias, visando uma atuação harmônica 
e integrada na consecução dos objetivos da Secretaria; 

 
V – estudar e propor medidas para a melhoria dos serviços prestados pelos 

Núcleos sob sua responsabilidade; 
 
VI – convocar, coordenar e dirigir reuniões periódicas com seus auxiliares; 
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VII – discutir, orientar e fiscalizar os trabalhos dos Setores que lhe são 

subordinados; 
 

VIII – despachar com os Secretários, 
 
IX – exercer outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções e que 

lhe forem delegadas pelos Secretários. 
 

SEÇÃO III 

DOS DIRETORES DE DEPARTAMENTO E EQUIVALENTES 
 

Art. 19 – São atribuições dos Diretores de Departamento: 
 

I – planejar, coordenar e promover a execução de atividades de sua unidade, 

baseando-se nos objetivos a serem alcançados e na disponibilidade de recursos humanos e 
materiais, para definir prioridades e rotinas, 

 

II – participar da elaboração da política administrativa da organização, 
fornecendo informações e sugestões, a fim de contribuir para a definição de objetivos; 

 

III – controlar o desenvolvimento dos programas orientando os executores na 
solução de duvidas e problemas tomando decisões ou sugerindo estudos pertinentes, para 

possibilitar melhor desempenho dos trabalhos; 
 

IV – zelar pela disciplina do pessoal sob sua direção; 
 

V – avaliar o resultado dos programas consultando o pessoal responsável pelas 
diversas unidades, para detectar falhas e propor modificações; 

 

VII – zelar pela fiel observância dos regulamentos, normas e instruções de 
serviços; 

VIII – exercer outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções e 
que lhe forem atribuída as pela autoridade competente. 

 
SEÇÃO IV 

DOS OCUPANTES DA FUNÇÃO DE CHEFE DE DIVISÃO E 

EQUIVALENTES 

 

Art. 20 – São atribuições dos chefes de Divisão: 
 

I – orientar e controlar a execução dos trabalhos a cargo da Unidade sob sua 

responsabilidade; 
 

II – distribuir o trabalho a seus subordinados e controlar sua execução; 
 

III – participar das reuniões dos Departamentos, quando solicitado; 
 

IV -  prestar assessoramento, emitir parecer e prestar informações sobre assuntos 
pertinentes à sua área de atuação; 
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V – zelar pela disciplina do pessoal sob sua direção; 

 
VI – requisitar material de consumo necessários aos serviços das divisões; 

 
VII – zelar pela fiel observância dos regulamentos normas e instruções de 

serviços; 

VIII - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de suas funções e 
que lhe forem atribuída as pelo Diretor de Departamento. 

 
SEÇÃO V 

DOS DEMAIS SERVIDORES 

 
Art. 21 – Aos servidores cujas atribuições não forem especificadas nesta Lei, 

alem de caber-lhes cumprir as ordens, determinações e instruções superiores e formular 
sugestões que contribuam para o aperfeiçoamento do trabalho, cumpre-lhes também 
observar as prescrições legais e regulamentares, executando com zelo, eficiência e eficácia 

as tarefas que lhe sejam confiadas. 
 

 
CAPITULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 Art. 21 – O Regimento Interno da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa definirá 

as atividades de cada órgão que compõe a estrutura organizacional da Prefeitura, as 
atribuições especificas e comuns dos servidores investidos nas funções de chefia e será 
aprovado por decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, no prazo de 180(cento e 

oitenta) dias , contados da data da publicação desta Lei. 
 

Art. 23 – As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão à conta 
das dotações próprias do orçamento da prefeitura, ficando o Chefe do Poder Executivo 
autorizado a abrir os créditos necessários. 

 
Art. 24- Os cargos em comissão poderá receber gratificação de até 100% (cem 

por cento), obedecendo os critérios e de acordo com a conveniência e disponibilidade 
financeira da Administração, mediante regulamento. 

 

Art. 25 – Os cargos efetivos terão vantagens e gratificações obedecendo o 
Estatuto do Município Mãe, ou seja, Itajá. 

 
Art. 26 – O quadro de cargos de provimentos em comissão do Município de 

Lagoa Santa-GO.,, passa a ser definido no ANEXO I, e os efetivos no ANEXO II e o 

pessoal efetivo que optou ou optarem pelo novo município no ANEXO III desta, será 
enquadrado na mesma função, cargo e salário, de conformidade com a Lei Mãe. 

 
Art. 27 – O pessoal efetivo que até a presente dadta ainda não optou pelo novo 

município, e, em caso de opção, ficara enquadrado automaticamente no ANEXO III desta, 

obedecendo o cargo e os salários da estrutura mãe, a partir da data de sua opção. 
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Art. 28 –3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as 

disposições em contrário, retroagindo os seus efeitos a 02 de janeiro de 2001 
 

                        GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, 
Estado de Goiás, aos 08 dias do mês de janeiro de 2001 
 

 
 

 
José Ribeiro Martins Filho 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 

 

ANEXO I 
 
 

 
 “ Cria e fixa vencimentos, de cargos de 

provimento em comissão constantes do quadro de 
cargos estabelecidos na presente Estrutura e dá 
outras providencias” 

 
I – O quadro de Cargos de provimento em comissão constantes desta passa a 

vigorar com a nomenclatura composição níveis quantitativos e vencimentos conforma o 
quadro abaixo: 

 

CARGOS QUANTITATIVO NIVEL 
   

Secretários Municipais 06 I 
Superintendentes 06 II 
Chefe de Gabinete 01 III 

Diretores de Departamento 20 IV 
Motorista de representação 01 III 

Secretaria de Gabinete 01 IV 
Diretor de Escola 01 II 
Secretário de Escolar 01 III 

Auxiliar de Secretaria Escolar 01 VI 
Coordenador de Assistent. Pedagógico 01 IV 

Assessor Especial 03 V 
Monitor  03 VI 

 

 
VALORES DOS NÍVEIS DO ANEXO I 

 

NÍVEL I R$ 900.00 
NÍVEL II R$ 500.00 

NÍVEL III R$ 400.00 
NÍVEL IV R$ 300.00 

NÍVEL V R$ 250.00 
NÍVEL VI R$ 195.00 
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ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 

 

ANEXO II lei 003/001 
 
 

 
 “ Cria e fixa vencimentos, dos cargos efetivos, 

constantes do quadro de  cargos na presente 
estrutura e da outras providencias “ 
 

I – O quadro de Cargos e vencimentos do pessoal passa a vigorar da seguinte 
composição. 

 
 

CARGOS QUANTITATIVO NIVEL 

   
Auxiliar de Serviços Gerais 08 VI 

Auxiliar de Higiene e Alimentação 06 VI 
Auxiliar de Enfermagem 02 III 
Executor administrativo I 02 V 

Executor Administrativo II 02 III 
Motorista I 02 IV 

Motorista II 02 III 
Operador de Maquina Leve 02 IV 
Operador de Maquina Pesada 02 III 

Fiscal Tributário 01 III 
Fiscal de Postura 01 III 

Professor I 08 III 
Professor II 08 II 
Professor III 08 I 

Mecânico  01 III 
Telefonista 01 IV 

Guarda Noturno  02 VI 
Guarda 02 VI 

 

 
 

VALORES DOS NÍVEIS DO ANEXO I 

 

NÍVEL I R$ 400.00 

NÍVEL II R$ 360.00 
NÍVEL III R$ 300.00 

NÍVEL IV R$ 250.00 
NÍVEL V R$ 240.00 
NÍVEL VI R$ 180.00 
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ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 

 

 
ANEXO III 

 

“Estabelece normas e 

regulamento o quadro de cargos e 

vencimento do pessoal efetivo que optaram 

por este município, e no mesmo sentido os 

que ainda não fizeram opção, da seguinte 

forma:” 

 

 

I – Será obedecido todas as normas, critérios e vantagens previstos na 
Legislação do Município Mãe, conforme pastas de documentos recebidas. 


