
 

ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 

 
 
LEI Nº 016/2001      De 07 DE MARÇO DE 2001 

 

“AUTORIZA AO EXECUTIVO 
MUNICIPAL A REALIZAR DESPESAS 
COM A POPULAÇÃO CARENTE NA 
ÁREAS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E CONTÉM OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, ESTADO DE GOIÁS, 

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

 
 
Art. 1º - O Município, supletivamente com o Estado e a União, assistirá a 

maternidade, a infância, a adolescência e a terceira idade, ajudará as pessoas  
comprovadamente carentes e colaborará com os órgãos de saúde, segurança 
pública e assistência social das outras esferas do Governo. 

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

constituir-se na entrega de valor monetário, salvo os casos de emergência 
comprovada, cuja ajuda não deverá ultrapassar o valor superior a 02 (duas) vezes 
o salário mínimo. 

 
Art. 2º - Nos limites das dotações orçamentárias próprias e, após 

comprovação das reais condições dos beneficiários, o Executivo Municipal 
poderá fazer: 

 
I- Distribuição de medicamentos, observados as prescrições médicas; 
II- Fornecimento de materiais e serviços para reparos e construção de 

pequenas moradias; 
III- Assistência Médicas e Hospitalar pelo S.U.S; 
IV- Transporte de pessoas e bens; 
V- Distribuição de Óculos para correção visual condicionada a 

prescrição médica; 
VI- Distribuição de uniformes, material escolar e didático; 
VII- Distribuição de alimento e vestuário; 
VIII- Assistência Odontológica; 
IX- Despesas de Funeral para carentes; 
X- Despesas com Taxas de Energia Elétrica desde que o gasto mensal 

não ultrapasse 50 (cinqüenta) KW por mês e Água desde que não 
ultrapasse 5.000 lts. (cinco mil litros) mensal. 



 

XI- Outras despesas não previstas, mas de Caráter exclusivamente 
assistencial. 

 
 
Art. “3º - Poderá também, o Chefe do Executivo Municipal, autorizar 

despesas com alimentação e ainda, alojamento e alimentação de guarnição 
militar”. 

 
Parágrafo Único – Os benefícios de que trata esta Lei, alcançarão somente 

pessoas comprovadamente carentes e residentes no Município de Lagoa Santa, 
devidamente cadastradas na Secretaria de Promoção e Assistência Social do 
Município.  

 
Art. 4º - Fica também autorizado ao Chefe do Executivo a realizar 

despesas gerais com pessoas, bens e serviços de Órgãos ligados à campanha de 
Vacinação e Medicina preventiva com a assistência de outros Órgãos da 
Administração Pública. 

 
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário, retroagindo os seus efeitos a 1º de fevereiro 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 
 
 

 


