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LEI Nº 053/2002                                                        DE 03 DE JANEIRO DE 

2002 
Referente ao Projeto de Lei nº 46, de 15 de agosto de 2001. 

 

 

“Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da 

Prefeitura de Lagoa Santa e dá outras 

providências” 

            

                        A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, Aprovou, e eu 

Prefeito Municipal promulgo a seguinte Leii: 

 

CAPÍTULO I 

 

Da Organização Administrativa 

 

Art. 1.º - A Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, para execução de obras e serviços de 

responsabilidade do Município, é constituída dos seguintes órgãos, diretamente subordinados ao Gabinete do 

Prefeito Municipal: 

 

I - Órgãos de assessoramento direto: 

a) Chefia do Gabinete do Prefeito; 

b) Procuradoria Jurídica; 

   

II - Órgãos Auxiliares: 

a)  Secretaria de  Administração e Finanças;       

        

III - Órgãos de Administração específica: 

 a) Superintendência de Educação e Cultura; 

 b) Superintendência de Saúde e Saneamento Básico; 

 c) Superintendência de Ação Social; 

 d) Superintendência de  Turismo, Desporto, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico; 

 e) Superintendência de Transportes, Obras e Ação Urbana.                      

 

 

CAPÍTULO II 

 

Da Estrutura Complementar dos Órgãos  
 

Art. 2.º - Os órgãos classificados como de assessoramento, auxiliar e de administração específica 

terão sua estrutura composta da seguinte forma: 

I - Gabinete do Prefeito: 

a) Chefia de Gabinete do Prefeito  - CGAB; 

c) Procuradoria Jurídica – PROJUR; 

 

 II -  Secretaria de Administração  e Finanças- SAF: 

 a)  Departamento de Recursos Humanos - DRH; 

 b)  Departamento de Compras e Patrimônio - DCP; 

c) Departamento da Receita Tributária - DRT; 

d)  Departamento de Informática e Processamento de Dados - DIPD 
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            e)  Departamento de Contabilidade  - DCont; 

            f)  Tesouraria - Tes. 

 

 

III - Superintendência de Educação e Cultura - SEC: 

a) Departamento de Cultura – DeCult; 

b) Departamento de Apoio Administrativo – DAA; 

c) Departamento de Apoio Pedagógico – DAP; 

d) Conselho Municipal de Educação – CME; 

e) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social de Manutenção Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) – CMF; 

f) Conselho de Alimentação Escolar – CAE; 

g) Aprendendo a Viver – ApV; 

h) Creches Municipais – CreMun; 

i) Rede Escolar de Ensino – REE; 

j) Departamento de Transporte Escolar – DTEs. 

IV - Superintendência de Saúde e Saneamento Básico - SSSB: 

           a)  Departamento de Saúde e Saneamento Básico; 

           b)  Conselho Municipal de Saúde - CMS; 

           c)  Centro de Saúde de Lagoa Santa - CSLS; 

           d)  Centro de Atendimento Integrado à Saúde - CAIS 

           e)  Departamento de Vigilância Sanitária - DViSan 

       

V -  Superintendência de Ação Social - SAS:  

            a)  Departamento de Ação Social - DASoci; 

b) Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; 

c) Conselho da Criança e do Adolescente CCA 

d) Conselho Tutelar - CTuT; 

e) Centro Comunitário - CeCom; 

f) Projeto Pincel de Ouro - PPO. 

g) Projeto Terra Verde – PTV. 

 

VI – Superintendência de Turismo, Desporto, Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Econômico: STDMADE. 

a) Departamento de Indústria e Comércio -SuIC; 

b) Conselho do Meio Ambiente - COMMAM; 

c) Fundo do Meio Ambiente – FMMA; 

d) Departamento de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente; 

e) Conselho Municipal do Turismo – CoMTur; 

f) Fundo Municipal de Turismo – FUNDETUR; 

g) Conselho Municipal de Agricultura e Abastecimento – CoMAAb; 

h) Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural; 

i) Departamento de Desporto e Lazer; 

j) Conselho de Desporto e Lazer 

 

VII- Superintendência de Transportes, Obras  e Ação Urbana- STOAU: 

 

a) Departamento de Ação Urbana, Obras e Engenharia; 

b) Departamento de Transportes, Vias Urbanas, Manutenção e Estradas Vicinais; 

c) Departamento Municipal de Trânsito. 
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CAPÍTULO III 

 

Da Competência dos Órgãos  

 

Seção I 

 

Gabinete do Prefeito 

 

Art. 3.º - O Gabinete do Prefeito tem por finalidade: 

I - a iniciativa das leis, na forma e casos previstos na lei orgânica Municipal; 

II - representar o Município em juízo e fora dele; 

III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir os regulamentos 

para sua fiel execução; 

IV - vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela Câmara; 

V - decretar desapropriação e instituir servidões administrativas, com prévia aprovação da Câmara; 

VI - expedir decretos, portarias e outros atos administrativos; 

VII - permitir ou autorizar, com prévia aprovação da Câmara, o uso de bens municipais, por terceiros; 

VIII - permitir ou autorizar, com aprovação da Câmara, a execução de serviços públicos, por 

terceiros; 

IX - prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes a situação funcional dos 

servidores públicos; 

X - enviar a Câmara os projetos de lei relativos ao orçamento anual e ao plano plurianual do 

Município e das suas autarquias; 

XI - encaminhar a Câmara, os balancetes mensais e o balanço do exercício findo; 

XII - fazer a publicação dos balancetes municipais e das prestações de contas da aplicação de 

auxílios federais ou estaduais recebidos pelo Município, nos prazos determinados em lei; 

         XIII - encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas 

em lei; 

        XIV - fazer publicar os atos oficiais; 

        XV - prestar a Câmara, dentro de quinze dias, as informações pela mesma solicitada; 

        XVI - prover os serviços e obras da administração pública; 

         XVII - superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e aplicação, da receita, 

autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos aprovados 

pela Câmara; 

       XVIII - colocar a disposição da Câmara de acordo com o inciso II do § 2º do art. 29-A da 

Constituição Federal as quantias que devem ser despendidas de uma só vez, os recursos correspondentes a 

suas dotações orçamentárias, compreendendo os créditos suplementares e especiais; 

         XIX - aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revê-las quando impostas 

irregularmente; 

         XX - resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidas; 

        XXI - oficializar, obedecidas às normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos, 

mediante denominação aprovada pela Câmara; 

         XXII - convocar extraordinariamente a Câmara em caso de urgência ou interesse público relevante; 

      XXIII - aprovar projetos de edificação e planos de loteamento, arruamento e zoneamento urbano ou 

para fins urbanos; 
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       XXIV - apresentar, anualmente, a Câmara, relatório circunstanciado sobre o estado das obras e dos 

serviços municipais em execução, bem como o programa da administração para o ano seguinte; 

       XXV - organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, sem exceder as verbas para o 

qual foram destinadas; 

       XXVI - contrair empréstimos e realizar operações de créditos mediante prévia autorização da 

Câmara; 

           XXVII - providenciar sobre a administração dos bens e sua alienação, na forma da lei; 

         XXVIII - organizar e dirigir,  nos termos da lei os serviços relativos as terras do Município; 

       XXIX - desenvolver o sistema viário do Município; 

         XXX - conceder auxílios, prêmios e subvenções, nos limites das respectivas verbas orçamentárias e 

do plano de distribuição, previamente aprovada pela Câmara; 

         XXXI - providenciar sobre o incremento de ensino; 

         XXXII - estabelecer a divisão administrativa do Município, de acordo com a lei; 

        XXXIII - solicitar o auxílio das autoridades policiais do estado para garantia do cumprimento da Lei e 

da ordem no Município; 

         XXXIV - solicitar, obrigatoriamente, autorização da Câmara para ausentar-se do Município por tempo 

superior a quinze dias; 

        XXXV - adotar providências para a conservação e salvaguarda do patrimônio Municipal; 

       XXXVI - publicar até quinze dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da 

execução orçamentária; 

      XXXVII - declarar calamidade pública quando ocorrerem fatos que a justifiquem, obedecendo 

rigorosamente a legislação federal vigente; 

         XXXVIII - requerer a autoridade competente a prisão administrativa de servidor público municipal 

omisso ou remisso na prestação de contas do dinheiro públicos; 

        XXXIX - remeter anualmente mensagem a Câmara Municipal, por ocasião da abertura da sessão 

legislativa, expondo a situação do Município e solicitando providências que julgar necessário. 

                            

 

Subseção I 

 

Chefia de Gabinete  

  

       Art. 4º - A Chefia de Gabinete tem por finalidade: 

    I - prestar assistência ao Chefe do Executivo em suas relações político - administrativas com os 

municípios, órgãos, entidades públicas, privadas e associações de classe; 

II - preparar e expedir a correspondência do Prefeito; 

III - preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Prefeito;                    

IV - realizar as atividades de relações públicas da Prefeitura; 

V  - organizar a agenda do Chefe do Executivo Municipal; 

VI - outras tarefas atribuídas pelo Chefe do Executivo. 

 

Subseção II 

 

Procuradoria Jurídica 

 

Art. 5.º - A Procuradoria Jurídica tem por finalidade: 

I - defender, em juízo ou fora dele, os direitos e interesses do Município; 

           II - promover a cobrança judicial da Dívida Ativa do Município ou de quaisquer outras dívidas que 

não forem liquidadas nos prazos legais; 
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          III - assessorar o Prefeito nos atos executivos, relativos a desapropriação, alienação e aquisição de 

imóveis pela Prefeitura e nos contratos em geral; 

           IV - participar de inquéritos administrativos e dar-lhes orientação jurídica conveniente; 

V - proporcionar assessoramento jurídico dos órgãos da Prefeitura; 

            VI – dar parecer nos atos do  prefeito, assim como em processos e documentos que obriguem  o 

Município; 

         VII – acompanhar a legislação federal e estadual e oferecer assessoria legislativa na elaboração de 

projetos de lei e atos do executivo municipal. 

 

 

Seção II 

 

Secretaria de Administração  e Finanças: 

 

      Art. 6º - A Secretaria de Administração e Finanças , órgão auxiliar na área técnica-administrativa do 

Poder Executivo, tem por finalidade e execução de atividades referentes a: 

          I – aquisição e controle de material; 

          II - controle dos Bens Patrimoniais; 

           III - administração de Recursos Humanos; 

IV - arquivo geral de documentos; 

            V - protocolo geral; 

          VI – participação na elaboração do orçamento anual, na lei de diretrizes orçamentárias e no  plano  

plurianual de investimentos; 

          VII - política fiscal do Município; 

          VIII - elaboração de projetos de leis; 

          IX - organizar, numerar e manter sob sua responsabilidade os originais de leis, decretos, portarias e 

outros atos normativos pertinentes ao Executivo Municipal; 

          X - redigir Projetos de Leis, justificativas de vetos, decretos, regulamentos, contratos e outros 

documentos; 

         XI - manter atualizada coletânea de Leis Municipais, bem como a Legislação Federal e Estadual de 

interesse do Município; 

        XII - prestar assessoramento ao Prefeito em matéria de organização, coordenação, controle e 

avaliação das atividades desenvolvidas pelo Governo Municipal 

       XIII - executar programas em conjunto com outros órgãos da Administração Municipal. 

           Art. 7º - Os órgãos que integram a Secretaria de Administração e Finanças, terão atividades 

específicas, que poderão ser ampliadas por ato do titular da Pasta. 

 

 

Subseção I 

 

Departamento de Recursos Humanos  

 

        Art. 8º - Compete ao Departamento de Recursos Humanos: 

I - executar as atividades relativas ao recrutamento, seleção, treinamento e controle de pessoal; 

          II- preparar as informações e manter controle dos mecanismos necessários à aplicação das 

disposições do Estatuto dos Servidores do Município; 

          III - elaborar Registro  de Acompanhamento Individual, que servirá de base para atendimento a 

qualquer vantagem a que faça juz o servidor; 

        IV - manter controle diário da freqüência dos servidores; 

         V - manter controle da documentação de pessoal, com formação de “dossiê”; 
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           VI - propor treinamentos, cursos, palestras e encontros, visando o aperfeiçoamento do servidor. 

                              

Subseção II 

 

Departamento de Compras e Patrimônio 

 

     Art. 9º - Ao Departamento de Compras e Patrimônio, compete:  

I - executar o tombamento, registro, inventário dos Bens Patrimoniais; 

         II - executar atividades relativas à padronização, aquisição, guarda, distribuição e controle do material 

utilizado na Prefeitura; 

           III - auxiliar a Comissão de Licitação na realização dos procedimentos licitatórios, mediante 

solicitação dos demais órgãos da Administração, após autorização do Prefeito Municipal; 

           IV - manter controle da movimentação de material entregue aos órgãos da Prefeitura  ou órgão 

conveniados; 

          V - manter atualizado Cadastro de Fornecedores da Prefeitura, com a respectiva documentação; 

         VI - manter controle sistematizado de todas as compras efetuadas pela Prefeitura Municipal. 

           VII - auxiliar a Comissão de controle e acompanhamento de gastos municipais. 

 

 

Subseção III 

 

Departamento da Receita Tributária 

 

            Art. 10 - O Departamento da Receita Tributária, compete:  

I - cadastrar, lançar e arrecadar as receitas municipais e fazer a fiscalização tributária municipal; 

          II - receber dinheiro e outros títulos monetários; 

           III - expedir alvarás de licença dos estabelecimentos comerciais e industriais; 

          IV - manter atualizado cadastro dos contribuintes;  

            V - receber os pagamentos referentes aos impostos e taxas municipais.   

         VI - elaborar a Pauta de Valores Imobiliários, para ser remetido à Câmara Municipal para 

aprovação; 

            VII - promover, sempre que solicitado, a avaliação dos imóveis do Município; 

         VIII - participar do cadastramento dos imóveis do Município; 

          IX - executar e colaborar na política fiscal do Município; 

           X - atender a convênios entre órgãos estaduais ou federais na fiscalização de evasão de divisas na 

circunscrição do município, bem como no atendimento a contribuintes. 

 

Subseção IV 

 

Departamento de  Informática  e  Processamento de Dados  

 

         Art. 11- Ao Departamento de Informática  e Processamento de Dados, compete: 

         I – exercer controle sobre a rede de computadores  dos órgãos que compõe a estrutura administrativa 

do  município; 

         II – propor projetos de atualização e de ampliação da rede de computadores; 

         III – incentivar a capacitação dos operadores do sistema informatizado do município, através de 

cursos; 

      IV – elaborar  estudos para atualização de softwares e de hardwares; 

        V - coordenar, organizar e manter atualizado o banco de dados do Município; 

        VI - emitir planilhas, relatórios e outros documentos necessários à administração; 
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Subseção V 

 

Departamento de Contabilidade  

                                

        Art. 12 - Ao Departamento de Contabilidade, compete: 

        I - proceder à escrituração sintética e analítica da contabilização orçamentária, financeira e 

patrimonial do Município;  

II - classificar os documentos contábeis; 

III - elaborar, mensalmente, os balancetes financeiros; 

IV - elaborar o balanço anual nos prazos previstos na legislação pertinente; 

        V - coordenar, organizar e manter atualizado o banco de dados do  setor; 

        VI - emitir planilhas, relatórios e outros documentos necessários à administração; 

           VII - elaborar cadastros de pessoal, dos Bens Patrimoniais, dos fornecedores, dos contribuintes 

fiscais e dos imóveis urbanos e rurais.  

 

 

Subseção VI 

 

Tesouraria 

 

        Art. 13 - A  Tesouraria, compete: 

        I - movimentar, as contas bancárias, de acordo com as decisões do Prefeito Municipal; 

 II - manter controle diário de toda movimentação financeira; 

          III - efetuar os pagamentos autorizados pelo Prefeito Municipal, ou por quem seja delegada tal 

atribuição; 

 IV - manter controle cronológico das despesas com controle de pagamentos futuros; 

 V – emitir relatórios mensais  de receitas e despesas efetuadas. 

 

Seção III 

 

Superintendência de Educação e Cultura 

 

    Art. 14 - A Superintendência de Educação e Cultura é o órgão responsável pela formulação da 

política educacional e cultural do Município, no âmbito de sua competência, competindo-lhe, também: 

          I - planejar, supervisionar e executar a política de educação, aos níveis: 

          a) administrativo: 

            b) pedagógico; 

  c) cultural. 

II - promover estudos e pesquisas, visando melhorar o ensino no município;                                                                                                                                                      
          III - promover, anualmente, treinamento para aperfeiçoamento dos Professores; 

    IV - fazer a chamada anual da população em idade escolar; 

         V - fazer cumprir as disposições regulamentares do ensino fundamental;                                                                           

          VI - dar parecer sobre pedidos de subvenções ou auxílios para instituições educacionais e culturais e 

fiscalizar sua aplicação; 

          VII - manter intercâmbio com entidades governamentais e privadas, visando o melhoramento da 

educação; 

           VIII - executar programas em conjunto com outros órgãos da Administração Municipal. 

 

Subseção I 
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Departamento de Cultura 

 

 Art. 15 – O Departamento de  Cultura, compete: 

I - exercer e promover, atividades de valorização da cultura local; 

          II- elaborar calendário de atividades culturais  do município; 

           III - elaborar e executar programas de iniciação cultural, nas escolas, bairros, associações, clubes e 

proporcionar meios de estender à comunidade o interesse ao conhecimento da cultura local; 

 IV- promover a execução do calendário Cívico Nacional, complementando-o com as atividades 

locais; 

        V - incentivar a criação de grupos demonstrativos da cultura das diversas regiões que deram origem 

ao município de Lagoa Santa; 

      VI - manter intercâmbio cultural com outros municípios; 

          VII - incentivar atividades que visem a manutenção e propagação cultural em todos os níveis. 

 

Subseção II 

 

Departamento de Apoio Administrativo 

 

Art. 16 - Compete ao Departamento de Apoio Administrativo: 

          I - planejar e realizar estudos, com objetivo de estabelecer previsões de todo material necessário ao 

funcionamento da Superintendência e das unidades escolares; 

      II - propor ao órgão competente, a aquisição de material ou realização de serviços, necessários a 

manutenção do órgão; 

        III - promover a conservação e recuperação dos móveis e prédios da rede escolar; 

          IV - controlar o uso de todo material destinado às escolas; 

        V - fornecer subsídios para o melhoramento dos serviços na área educacional; planejar, coordenar e 

supervisionar ações voltadas à execução da política educacional do Município; 

 VI - promover, em conjunto com o Departamento de Recursos Humanos,  cursos, palestras, 

encontros e simpósios com objetivo de aperfeiçoar o pessoal da área de educação; 

VII - controlar a freqüência diária dos servidores lotados no órgão; 

          VIII- desenvolver controle e distribuição da alimentação escolar, conforme disposições desta lei e as 

constantes dos convênios firmados com os órgãos estaduais e federais de Alimentação Escolar; 

          IX- promover, em conjunto com o Departamento de Recursos Humanos, cursos de treinamento para 

o pessoal do setor; 

         X- propor a aquisição de gêneros alimentícios, destinados à complementação do Programa de 

Alimentação  Escolar; 

        XI- supervisionar, orientar e controlar as atividades do programa de alimentação escolar; 

         XII- promover em conjunto com o órgão próprio, o transporte dos gêneros alimentícios e sua 

distribuição; 

        XIII - desenvolver campanhas e programas visando o melhoramento da alimentação escolar. 

 

 

Subseção III 

 

Departamento de Apoio Pedagógico 
 

       Art. 17 -  O Departamento de Apoio Pedagógico, tem por finalidade, prestar assessoramento 

pedagógico e: 

        I - elaborar o calendário escolar; 

         II - planejar, coordenar e supervisionar as atividades didáticas - pedagógicas da rede escolar; 
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        III - elaborar, em conjunto com o Departamento de Recursos Humanos, programas de treinamento, 

reciclagem pedagógica e acompanhar sua aplicação; 

 IV - promover encontros, palestras para discussão dos conteúdos didáticos - pedagógicos e propor 

sua complementação; 

      V- prestar orientação didático - pedagógica aos professores; 

        VI - elaborar relatórios estatísticos, demonstrando a situação real do ensino no Município; 

 

 

Subseção IV 

 

Conselho Municipal de Educação 

 

        Art. 18 - Compete ao Conselho Municipal de Educação: 

         I – elaborar o seu Regimento e Plano de atividades; 

II – sugerir critérios para a expansão da rede municipal de ensino; 

III – propor medidas e programas para titular, capacitar, atualizar e aperfeiçoar os profissionais da 

educação; 

IV – emitir parecer sobre: 

a)  assuntos e questões de natureza educacional, encaminhada pelo Poder Executivo Municipal; 

 b) – concessão de auxílio e subvenções educacionais; 

 c) – convênios, acordos ou contratos relativos a assuntos educacionais de interesse municipal; 

 d) – a elaboração do Plano Municipal de Educação. 

e)  - o  aprimoramento da qualidade do ensino no município e incentivá-lo; 

 V – promover debates com a comunidade, encontros, fóruns, reuniões regionalizadas ou por 

segmentos etc., na busca de soluções para os problemas educacionais; 

VI – promover formas de ouvir e de consultar a comunidade contribuindo na formação de comissões 

para estudos mais aprofundados dos problemas educacionais; 

VII – expor o que julgar, acerca de assuntos em estudos sobre: 

 a) projetos e programas educacionais e experiências pedagógicas inovadoras do executivo e das 

escolas; 

 b) – questões educacionais que lhe forem submetidas pelas escolas, Câmara Municipal e outros, nos 

termos da Lei; 

 VIII – acompanhar as transferências e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à manutenção, 

ao desenvolvimento  e ao custeio do ensino,  de conformidade com dispositivos de leis vigentes; 

 IX – fiscalizar a oferta de ensino especial, fazendo cumprir as diretrizes  de apoio especializado, 

criados para atender as peculiaridades do educando portador de necessidades especiais, aos em atraso 

considerável quanto à idade regular de matrícula  e aos superdotados; 

 X – zelar pelo cumprimento e fiscalização do recenseamento da população em idade escolar para o 

ensino fundamental, e os jovens e adultos que a ela não tiveram acesso, bem como a realização  da chamada  

pública  e a freqüência à escola; 

 XI – avaliar o cumprimento do Plano Municipal de Educação, bem como os projetos ou programas da 

educação municipal; 

 XII – conhecer a realidade educacional do município e propor medidas ao poder  público para a 

melhoria do fluxo e do rendimento escolar. 

 

Subseção V 

 

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 
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 Art. 19 - Compete ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério: 

           I - acompanhar e fiscalizar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do fundo; 

           II - supervisionar a realização do Censo Educacional Anual; 

         III - examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos 

recursos repassados ou retidos à conta do fundo. 

 

Subseção VI 

 

Conselho Municipal de Alimentação Escolar 

 

      Art. 20 - Compete ao Conselho Municipal de alimentação Escolar: 

I – acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do PNAE; 

II – zelar pela qualidade dos produtos, em todos os níveis, desde a aquisição até a distribuição, 

observando sempre as boas práticas higiênicas e sanitárias; 

 III – receber, analisar e remeter ao FNDE, com parecer conclusivo, as prestações de contas do 

PNAE encaminhadas pelo Município, na forma da  Medida Provisória n.º 1.979-19, de 02 de junho de 2000. 

 

         Subseção VII 

 

    Aprendendo a Viver 

 

  Art. 21 - O Aprendendo a Viver objetiva a promoção de atividades voltadas para o atendimento e a 

integração Social de pessoas necessitadas de qualquer tipo de cuidados especiais, visando contribuir para o 

desenvolvimento integral do ser humano por meio do trabalho, fundamentando suas atividades na Pedagogia 

Curativa e na Terapia Social e terá as seguintes atribuições: 

 I - orientação e estímulo à formação de oficinas de pedagogia curativa e terapia social, visando à 

integração social de pessoas necessitadas de cuidados especiais diversos, em grupo, entre elas: marcenaria, 

trabalhos manuais, terapia artística, musicoterapia entre outras; 

 II - participação em atividades de caráter cultural e artístico e outras que possam contribuir para a 

formação integral das pessoas interessadas; 

 III - atividades editoriais para a difusão de conceitos e práticas relacionadas à pedagogia curativa e 

terapia social; 

 IV - geração de recursos e obtenção de fundos para fomento das atividades do  “Aprendendo a 

Viver”; 

 V - amplo atendimento infanto juvenil seja nas escolas, creches, ou em qualquer lugar onde haja 

crianças que necessitam de acompanhamento e/ou cuidados especiais, com observação e orientação de 

professores; 

 VI - atendimento individual através de terapias específicas para cada caso dentre  elas: massagens, 

reorganização neurológicas, desenho de forma, ritmos corporais, conversas terapêuticas, musicoterapia, 

terapia artística entre outras; 

 VII - visitas às famílias e orientação familiar; 

 VIII - auxílio às tarefas e reforço escolar; 

 IX - atender em salas de aula com educação especial para crianças que de alguma forma não se 

enquadrem nas escolas municipais. 

        X - elaborar o seu regimento interno a ser aprovado por Decreto do Chefe do Executivo, no que 

competir-lhe privativamente, não concorrendo com o Regimento Interno da Prefeitura Municipal. 

 

Subseção VIII 
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Creches Municipais 

 

 Art. 22 - As Creches Municipais , tem como meta o atendimento das crianças visando a educação, 

saúde, recreação , assegurando o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

equilíbrio e dignidade e serão coordenadas pela Superintendência de Educação e Cultura e terão as seguintes 

atribuições: 

 I - prestar atendimento às crianças no âmbito do Município cujos pais prestem serviços na 

comunidade; 

 II - assegurar aos pais que estejam trabalhando, o direito de seus filhos permanecerem nas creches 

com apoio sócio-educativo em regime semi-aberto; 

 III - viabilizar atendimento especial, junto a entidades governamentais e outras, às crianças que dele 

necessitem; 

 IV - assegurar complementação alimentar básica as crianças atendidas; 

 

 

Subseção IX 

 

Rede Escolar  de Ensino 

 

        Art. 23 -   À Rede Escolar de Ensino no Município de Lagoa Santa compete prestar assistência 

educativa aos munícipes e compõe-se de: 

 

        Escolas Municipais - além de constituir-se em campos de experiência de ensino fundamental, tem 

como finalidade educar a criança dando-lhe a formação necessária  ao desenvolvimento de suas 

potencialidades como elemento de auto realização preparando-a para o trabalho e para o exercício consciente 

de cidadania na vida adulta, respeitando as individualidades e as fases de desenvolvimento do ser humano, e: 

 

 a)- criar um ambiente favorável propiciando o desenvolvimento de habilidades específicas;  

 b) -propiciar a aquisição do comportamento, hábitos e atitudes sociais requeridos para eficiência da 

aprendizagem exigida pela Escola de Ensino Fundamental; 

 c) - propiciar o desenvolvimento da responsabilidade pessoal e conduta independente; 

 d) - possibilitar o desenvolvimento da criatividade, especialmente como elemento de auto expressão; 

 e) - oportunizar o diagnóstico das deficiências de desenvolvimento, prevenindo dislexia e perturbações 

congêneres; 

  f) - oferecer uma vivência da evolução humana no seu inter-relacionamento com a natureza e com os 

demais seres humanos, objetivando a consciência do seu ser como sujeito auto-transformador e 

transformador do mundo e co-responsável por tudo  que acontece ao seu redor; 

 g) - organizar um currículo de efeito a curto e a longo prazo e que: 

 1 - seja ministrado de forma a atender ao mesmo tempo aspectos científicos, artísticos e práticos; 

 2 - seja mediado por uma metodologia tão viva que torne a transmissão de informações não somente 

um ato de mudança nos conhecimentos do aluno, mas também lhe desenvolva a motivação, formação de 

caráter, equilíbrio psico-emocional e cognição;   

 3 - tenha sua coerência temática orientada de acordo com as etapas de desenvolvimento dos 

discentes; 

 4 -  represente um processo pedagógico uno e global no qual as matérias se complementem 

mutuamente;  

 5 - tenha flexibilidade suficiente para atender as diferenças socioculturais da comunidade. 

         h) - elaborar o seu regimento interno a ser aprovado por Decreto do Chefe do Executivo, no que 

competir-lhe privativamente, não concorrendo com o Regimento Interno da Prefeitura Municipal. 

 



ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 
Av. Doralice Ferraz da Consta, s/n – Telefax (64) 640-1303/1149 – CEP 75819-000 

E-mail: preflagoasanta@cultura.com.br 

  12 

Subseção X 

Departamento de Transporte Escolar 

 

 Art. 24 – Ao Departamento de Transporte Escolar, compete: 

 I – atender à população escolar do ensino fundamental residente no meio rural, oferecendo transporte 

até a escola e com retorno. 

II – levar até a escola, com retorno, o aluno que resida a uma distância compatível com o pleno 

cumprimento do horário escolar. 

 III – deslocar a clientela escolar para o distrito ou sede de município vizinho, quando os alunos forem 

atendidos por unidades escolares de Município vizinho. 

 

 

Seção IV 

 

Superintendência  de Saúde e Saneamento Básico 

 

Art.  25 - A Superintendência de Saúde e Saneamento Básico, é o órgão encarregado da formulação 

da política de Saúde e Saneamento, tendo também por finalidade: 

        I - promover o levantamento dos problemas de saúde da população do município, a fim de identificar 

as causas e combater as doenças com eficácia; 

        II- administrar as unidades de saúde existente no Município, promovendo atendimento de pessoas 

doentes e das que necessitem de socorros imediatos; 

      III -  manter intercâmbio com os órgãos e entidades de saúde estaduais e federais, visando o 

atendimento dos serviços de assistência médica e de defesa sanitária; 

         IV - participar das campanhas de saúde promovidas por órgãos do estado ou da União; 

          V - promover ações que visem melhorar a estrutura de saneamento básico, em conjunto com os 

demais órgãos da administração municipal; 

         VI - Executar programas em conjunto com outros órgãos da Administração Municipal. 

                          

 

Subseção I 

 

Departamento de Saúde e Saneamento Básico 

 

      Art. 26 - Ao Departamento de Saúde e Saneamento básico compete: 

             I - desenvolver  as atividades planejadas na área de saúde, coordenando, supervisionando e 

executando; 

          II - controlar a aplicação de recursos provenientes de convênios destinados à saúde pública; 

          III - providenciar o encaminhamento de pessoas doentes a outros centros de saúde, fora do 

Município, quando os recursos médicos locais forem insuficientes; 

        IV - manter controle diário dos medicamentos existentes no setor e nas unidades de saúde; 

          V - manter controle dos atendimentos, encaminhamentos e de todas as despesas da área de saúde; 

         VI - propor ações que contribuam para o melhoramento do atendimento da população; 

       VII - promover campanhas, utilizando recursos próprios ou em convênio com o Estado, que visem 

melhorar a assistência médica preventiva.                               

         VIII - estabelecer mecanismos de atuação nas áreas sanitária; 

           IX - manter intercâmbio com os órgãos Federais e Estaduais nas áreas de sua atuação; 

          X -  executar e/ou supervisionar a aplicação de convênios, acordos ou outros atos visem o controle de 

atividades que degradam o meio ambiente; 

        XI - elaborar projetos visando a recuperação das áreas degradadas; 
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        XII - realizar reuniões, palestras, seminários ou outros eventos com a finalidade de prestar orientação 

à população; 

        XIII - realizar estudos e elaborar projetos com objetivos de aproveitamento do lixo domiciliar, 

comercial ou industrial, estabelecendo o destino final, do lixo não aproveitável. 

       XIV - fazer observar as normas sanitárias sobre coleta de lixo, destino final adequado dos dejetos, 

higiene dos logradouros, habitações individuais e coletivas; locais de lazer, públicos e privados; necrotérios, 

locais para velórios, cemitérios e crematórios; 

        XV -  exercer vigilância sanitária nos locais onde se exponham alimentos à venda ou se efetive o 

consumo dos mesmos, tais como bares, restaurantes, lanchonetes, feiras-livres, mercados e outros; 

        XVI - exercer vigilância sanitária nos matadouros, depósitos  de gado, suíno, estábulos, estrebarias, 

canis, aviários, centros de zoonóses e outros locais onde se verifique concentração de animais, fazendo 

observar as normas federais e estaduais supletivas;   

       XVII - adotar as medidas técnicas indicadas para preservação dos mananciais e das fontes de 

captação de água, bem como dos locais de depósito e distribuição da mesma ao consumo público. 

 

Subseção II 

   Do Conselho Municipal de Saúde  

 

   Art. 27 - Ao Conselho Municipal de Saúde, compete: 

          I - definir as prioridades de saúde; 

          II - estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Saúde; 

       III - atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da política da saúde; 

     IV - propor critérios para a programação e para as execuções financeiras e orçamentárias do Fundo 

Municipal da Saúde, acompanhando a movimentação e o destino dos recursos; 

       V - acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços de saúde, prestados a população pelos órgãos e 

entidades públicas e privadas integrantes do SUS no Município; 

      VI - definir critérios de qualidade para o funcionamento dos serviços de saúde pública e privados, no 

âmbito do SUS; 

        VII- definir critérios para a celebração de contratos ou convênios, entre o setor público e as entidades 

privadas de saúde, no que tange a prestação de serviços de saúde; 

      VIII - apreciar, previamente os contratos e convênios referidos no inciso anterior; 

         IX - estabelecer diretrizes quanto a localização e o tipo de unidade prestadora de serviços de saúde 

pública e privada , no âmbito do SUS; 

         X - elaborar o seu regimento interno; 

      XI - outras atribuições estabelecidas em normas complementares.                                                 

 

 

Subseção III 

 

Posto de Saúde de Lagoa Santa 

 

Art. 28  -  Ao Posto de Saúde de Lagoa Santa  compete: 

I - prestar atendimento médico ambulatorial, laboratorial e odontológico às pessoas  que procuram a 

Unidade de Saúde; 

       II - dar prioridade à implantação de programas de saúde preventiva e de promoção de  saúde global 

do indivíduo em especial à saúde da mulher e da criança; 

       III- contribuir para  educação em saúde e conseqüente esclarecimento da população; 

         IV - proporcionar meios para reabilitação física e social dos incapacitados. 
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Subseção IV 

 

Centro de Atendimento Integrado à Saúde  -  CAIS 

 

      Art. 29 -  Ao  Centro de Atendimento Integrado à Saúde  CAIS - Compete:  

         I - Complementar as atividades da Superintendência de Saúde e Saneamento Básico e 

Superintendência de Ação Social permanentes  ou periódicas do Município, tais como: 

        a) Consultório Psicológico, que tem por objetivo dar atendimento aos pacientes encaminhados pelas 

escolas ou médicos, que necessitam de acompanhamento na área psíquica (saúde mental); 

          b) Fonoaudióloga,  com o objetivo de avaliar, tratar e acompanhar pacientes com problemas de 

audição, voz e respiração;   

        c) Oftalmologia (periódica) presta atendimentos periódicos em oftalmologia aos pacientes que 

necessitam de avaliação (saúde ocular); 

        d) FUNASA - Fundação Nacional de Saúde - controle da DENGUE; 

         e) Assistência Social, que presta assistência às pessoas necessitadas, acompanhando e encaminhando 

para solução de seus  problemas; 

        f) outras áreas de especialização que se fizerem necessárias. 

          II - Executar programas aprovados pelos Conselhos Municipais de Saúde, do Bem Estar, de 

Assistência  Social. 

Subseção V 

 

Departamento de Vigilância Sanitária  -  DViSan 

 

     Art. 30 -  Ao  Departamento de Vigilância Sanitária, Compete:  

 I – fazer observar as normas sanitárias sobre coleta de lixo, destino final adequado dos dejetos, 

higiene dos logradouros, habitações individuais e coletivas; locais de lazer, públicos e privados; necrotérios, 

locais para velórios, cemitérios e crematórios; 

II – exercer vigilância sanitária nos locais onde se exponham alimentos à venda ou se efetive o 

consumo dos mesmos, tais como bares, restaurantes , lanchonetes, feiras-livres , mercados e outros; 

III – exercer vigilância sanitária nos matadouros, depósitos  de gado, suíno, estábulos, estrebarias, 

canis, aviários, centros de zoonoses e outros locais onde se verifique concentração de animais, fazendo 

observar as normas federais e estaduais supletivas; 

 IV – promover programas de educação sanitária e de saneamento do meio ambiente ou deles 

participar; 

 V – adotar as medidas técnicas indicadas para preservação dos mananciais e das fontes de captação 

de água, bem como dos locais de depósito e distribuição da mesma ao consumo público. 

 

 

Seção V 

 

Superintendência de Ação Social 

 

      Art. 31 - A Superintendência de Ação Social é o órgão incumbido de executar a política assistencial 

do Município, tendo como órgãos de apoio os Conselhos instituídos por Lei específica e o Departamento de 

Ação Social, ao qual competirá: 

 I - elaborar o plano de Ação Social do Município e submetê-lo à aprovação do Prefeito Municipal; 

         II - promover o levantamento da força de trabalho do Município, incrementando e orientando o seu 

aproveitamento nos serviços e obras municipais, bem como em outras instituições públicas  e particulares; 

        III - promover a realização de cursos de preparação ou especialização de mão-de-obra necessária às 

atividades econômicas do Município; 
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        IV - estimular a adoção de medidas que possam ampliar o mercado de trabalho local; 

        V - dar assistência ao menor abandonado, solicitando a colaboração dos órgãos e entidades Estaduais 

e Federais que cuidam especificamente do problema; 

        VI - pronunciar-se sobre as solicitações de entidades assistenciais do Município, relativas a 

subvenções ou auxílios, controlando sua aplicação quando concedidas; 

            VII - estimular e orientar  a formação de diferentes modalidades de organização comunitária para 

atuar no campo da promoção social; 

        VIII - dar assistência à criança, à gestante, ao deficiente e ao idoso. 

        IX - executar programas em conjunto com outros órgãos da Administração Municipal. 

 

 

Subseção I 

 

Departamento de Ação Social 

 

         Art. 32 - Competirá ao Departamento de Ação Social executar a política de Ação Social no 

Município, e: 

 I - receber necessitados que procuram a prefeitura em busca de ajuda individual, estudar-lhes o caso, 

e dar-lhes a orientação ou solução cabível; 

       II - conceder auxílios financeiros em casos de pobreza extrema ou outros de emergência, quando 

assim for decididamente comprovado; 

        III - levantar problemas ligados às condições habitacionais, a fim de desenvolver, quando necessário, 

programas de habitação popular; 

        IV - encaminhar processos de cunho administrativo para os órgãos responsáveis; 

        V - coordenar os programas instituídos pela Superintendência de Ação Social. 

 

Subseção II 

 

Conselho Municipal de Assistência Social 

 

       Art. 33 - Competirá ao Conselho Municipal de Assistência Social: 

        I - aprovar a Política Municipal de Assistência Social em consonância com as diretrizes da Lei 

Orgânica da Assistência Social; 

        II - aprovar  Plano Municipal de Assistência Social a partir da deliberação da Conferência  Municipal 

de Assistência Social de acordo com as prioridades estabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistência 

Social; 

    III - normatizar, complementarmente, as ações para fomentar a prestação de serviços de natureza 

pública e privada no campo da Assistência Social, no âmbito do Município; 

        IV - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo Municipal 

de Assistência Social - FMA e definir critérios de repasse de recursos destinados às entidades 

governamentais e não governamentais; 

        V - apreciar e opinar preliminarmente, sobre a proposta orçamentária de Assistência Social para 

compor o orçamento Municipal; 

     VI - inscrever e fiscalizar as entidades e órgãos governamentais e não governamentais de 

Assistência Social, bem como seus programas e ações; 

      VII - convocar, anualmente ou extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros, a 

Conferência Municipal de Assistência Social e aprovar diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema; 

       VIII - fiscalizar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e desempenho dos 

programas e projetos aprovados; 
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       IX - propor a realização de estudos e pesquisa com vistas a identificar situações relevantes e a 

qualidade dos serviços de Assistência Social; 

         X - divulgar em jornal de circulação local ou estadual suas deliberações, de caráter geral, bem como 

as contas aprovadas, relativas ao Fundo Municipal de Assistência Social; 

       XI - credenciar equipe multiprofissional, apresentada pelo órgão de Assistência Social do Município, 

conforme dispõe o Art. 20, § 6º , da Lei n.º 8742/93; 

          XII - regulamentar, suplementarmente, as normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Assistência Social, requerendo para a correção de desvios constatados; 

       XIII - propor modificações nas estruturas dos órgãos municipais voltados à promoção da Assistência 

Social; 

      XIV  - elaborar o seu regimento interno a ser aprovado por Decreto do Chefe do Executivo, no que 

competir-lhe privativamente, não concorrendo com o Regimento Interno da Prefeitura Municipal; 

          XV - zelar pelo cumprimento dos princípios e diretrizes estabelecidas na Lei n.º 8742/93. 

 

 

Subseção III 

 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  

 

      Art. 34 - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 

          I -  formular a política  municipal dos direitos da criança e do adolescente, definindo prioridades e 

controlando as ações de execução; 

       II - opinar na formulação das políticas sociais básicas de interesse da criança e do adolescente; 

       III - deliberar sobre a conveniência e oportunidade de implementação de programas e serviços, bem 

como sobre criação de entidades governamentais ou realização de consórcio intermunicipal regionalizado de 

atendimento; 

        IV - elaborar o seu regimento interno; 

           V - solicitar as indicações para o preenchimento de cargo de conselheiro, nos casos de vacância e 

término de mandato; 

         VI - nomear e dar posse aos membros do conselho; 

          VII - gerir o Fundo Municipal, alocando recursos para os programas das entidades governamentais e 

repassando verbas para as entidades não-governamentais; 

          VIII - propor modificações nas estruturas das Superintendências e órgãos da administração ligados à 

proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente; 

         IX - opinar sobre o orçamento Municipal destinado à assistência  social, saúde e educação, bem como 

ao funcionamento dos conselhos tutelares, indicando as modificações necessárias à consecução da política 

formulada; 

           X - opinar sobre a destinação de recursos e espaços públicos para programações culturais, esportivas 

e de lazer voltadas para a infância e a juventude; 

         XI - proceder a inscrições de programas de proteção e sócio educativo de entidades governamentais, 

na forma dos artigos 90 e 91 da Lei n.º 8069/90; 

       XII - fixar critérios de utilização, através de planos de aplicação das doações subsidiadas e demais 

receitas, aplicando necessariamente percentual para o incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de 

criança ou adolescente, órfão ou abandonado de difícil colocação familiar. 

 

 

Subseção IV 

 

Conselho Tutelar 
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 Art. 35 - Compete ao Conselho Tutelar exercer as atribuições constantes dos artigos 95 e 136 da Lei 

Federal n.º 8069/90 e da Lei Municipal que rege o mesmo. 

 

Subseção V 

 

Do Projeto Pincel de Ouro 

 

 Art. 36 – O Projeto Pincel de Ouro tem as seguintes atribuições: 

 I -  promover, principalmente às pessoas de baixa renda, cursos de pintura em tecido e tela, crochê, 

tricô, bordado, costura, tapeçaria, arranjos de flores, tecelagem, alimentação alternativa e outros; 

 II - facilitar a integração entre os conjuntos de moradias, vilas, bairros e etc. com reuniões, palestras, 

promoções e eventos em datas comemorativas; 

 III - atender crianças e adolescentes acima de nove anos, com atividades manuais e também as com 

dificuldades de concentração, encaminhadas pelas escolas municipais; 

 IV - atender pessoas da terceira idade (grupo conviver) com reuniões, palestras, trabalhos manuais, 

caminhadas, lazer e festas comemorativas;  

 V - ceder espaço a outras superintendências municipais e entidades, para eventuais cursos, palestras 

e campanhas; 

 VI - desenvolver trabalhos educativos com gestantes e hipertensos; 

 VII - levar cursos fora do seu próprio espaço físico. 

 VIII - elaborar o seu regimento interno a ser aprovado por Decreto do Chefe do Executivo, no que 

competir-lhe privativamente, não concorrendo com o Regimento Interno da Prefeitura Municipal. 

 

         Subseção VI 

 

      Do Projeto Terra Verde  

 

 Art. 37 - O Projeto Terra Verde, tem como objetivo  promover a criança  e o adolescente, 

preparando-o para o exercício da cidadania e será coordenado pela Superintendência de Ação Social, tendo a 

participação da Superintendência de Turismo, Desporto, Meio Ambiente e Desenvolvimento  Econômico, 

Superintendência da Saúde e Saneamento Básico e Superintendência de Educação e Cultura, e terá as 

seguintes atribuições: 

 I - promover a criança e o adolescente em suas relações sociais, priorizando seus valores morais e 

culturais, visando a formação da personalidade e a conscientização de sua realidade, tornando-o indivíduo 

atuante na sociedade, que sabe conjugar direitos e deveres; 

 II - garantir que a educação seja inspirada no espírito de igualdade, solidariedade, liberdade e 

fraternidade, instrumentos necessários  à eliminação das desigualdades sociais por um lado, e por outro 

favoreça o debate sobre as diferenças e similaridades que a vida social comporta em diversas realidades; 

 III - garantir um atendimento à criança e ao adolescente que ofereça condições favoráveis ao seu 

desenvolvimento integral, através da atenção à saúde, alimentação, educação, recreação, esporte, segurança, 

amor e compreensão, elementos que facilitarão sua socialização, desenvolvimento físico, cognitivo e 

emocional; 

 IV - orientar, acompanhar e dinamizar atividades operacionais, que favoreçam o processo sócio-

pedagógico educacional; 

 V - despertar na criança e no adolescente o interesse por atividades de iniciação profissional, visando 

à coletividade e o cooperativismo; 

 VI - criar condições para que a família participe do processo sócio-educativo da criança e do 

adolescente, e que, junto com a escola e a comunidade, ofereça regularidade, firmeza e a continência afetiva 

necessária para a construção das normas éticas, da lógica e das regras sociais; 
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 VII - planejar a ação educacional, visando a utilização racional de recursos materiais, humanos e 

financeiros disponíveis, bem como a inovação e avanço no conhecimento e aplicação de novas técnicas 

pedagógicas; 

 VIII - proporcionar condições de vivência grupal e estimular o espírito associativo, visando a 

integração da criança e do adolescente na família e na comunidade; 

 IX - priorizar a sua condição de criança e/ou pré-adolescente, criando ambientes e condições para 

que possa criar e brincar; 

 X - preparar o educando para o exercício da cidadania, estimulando o desenvolvimento da sua 

autonomia, através do fortalecimento de sua capacidade de escolha e sua iniciativa na busca de melhores 

condições sociais, afetivas e políticas de vida; 

 XI - conscientizar da necessidade de preservação da natureza, despertando-lhes o respeito ao 

ambiente; 

 XII - estimular experiências educacionais inovadoras, comprovadamente eficazes no atendimento aos 

objetivos; 

    XIII - elaborar o seu regimento interno a ser aprovado por Decreto do Chefe do Executivo, no que 

competir-lhe privativamente, não concorrendo com o Regimento Interno da Prefeitura Municipal. 

 

                                                                     Seção VI 

 

Superintendência de Turismo, Desporto, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico  

 

      Art. 38 - A Superintendência de Turismo, Desporto, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico é 

o órgão que tem por finalidade: 

        I - promover a realização de programas de fomento à Agropecuária, Agroindústria, Indústria, 

Comércio e Turismo e todas as atividades produtivas do Município; 

        II - incentivar e orientar a formação de associações, cooperativas e outras modalidades de 

organização voltadas para as atividades econômicas da Agropecuária, Indústria, do Comércio e do Turismo 

no Município; 

     III - promover a articulação com diferentes organismos sociais que visem a promoção da indústria, 

agroindústria, agropecuária, comércio e o turismo, tanto no âmbito governamental como na iniciativa privada, 

visando ao aproveitamento de incentivos e recursos para a economia do Município; 

           IV - elaborar com a participação dos segmentos organizados da sociedade o Plano de 

Desenvolvimento Integrado Rural do Município e acompanhar sua implantação; 

              V - realizar encontros, seminários e palestras visando tornar conhecidas as metas do Plano de 

Desenvolvimento Integradas Rural e Turístico; 

        VI - manter intercâmbio com órgãos Estaduais e Federais, com objetivo de melhorar a assistência ao 

produtor rural e Turístico; 

       VII - estimular a adoção de medidas que possam contribuir para diversificação da economia do 

Município; 

        VIII - propor a assinatura de convênios com órgãos governamentais ou instituições da iniciativa 

privada, para melhor assistir ao produtor rural e ao turismo; 

          IX - manter atualizado cadastro das propriedades rurais, inclusive com área cultivada, tipo de 

produção e outros dados que julgar necessários, assim como das empresas atuantes no Município; 

         X - manter intercâmbio constante com o Departamento de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente do 

Município, na fiscalização de agravos à natureza e estudos de impacto ambiental; 

 XI - executar programas em conjunto com outros órgãos da Administração Municipal. 

 

 

Subseção I 
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Departamento de Indústria e Comércio 

 

Art. 39 – Ao Departamento de Indústria e Comércio, compete: 

          I - elaborar programas de fomento a indústria e comércio; 

          II - estimular a criação de cooperativas e associações com objetivo de organizar e fortalecer o 

comércio e a indústria; 

                              III - participar da elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado Rural, a fim de 

integrar o comércio e a indústria na consecução das atividades do plano; 

                              IV - manter intercâmbio com entidades governamentais ou da iniciativa privada, 

objetivando a implantação de programas ou assinatura de convênios que incentivem a indústria e ao comércio.  

Subseção II 

 

Departamento de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente  

 

 Art. 40 – O Departamento de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente é o órgão que tem por 

finalidade básica executar os planos e programas de fomento ao turismo, e também: 

 I – organizar e difundir guias anuais de eventos que tenham interesse turístico; 

 II – manter serviço de informações à pessoas que visitem o município;. 

 III – promover a propaganda turística do município; 

 IV – elaborar o calendário turístico e promover sua execução; 

 V – manter intercâmbio com entidades governamentais ou privadas visando o aproveitamento e 

divulgação do potencial turístico do município; 

 VI – efetuar levantamento de todo potencial turístico do município; 

 VII – elaborar o Plano Diretor de turismo para o município e coordenar sua implantação; 

 VIII – executar projetos aprovados pelo Conselho Municipal de Turismo; 

           IX - supervisionar e coordenar as atividades desenvolvidas pelo Conselho Municipal de Agricultura e 

Abastecimento  - CoMAAb e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR; 

           X - Executar  e coordenar os programas  desenvolvidos pela Superintendência de Turismo, Desporto, 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico;                               

         XI - executar programas em conjunto com outros órgãos da Administração Municipal. 

XII – estabelecer mecanismos de atuação nas áreas sanitárias e meio ambiente; 

 XIII – manter intercâmbio com os órgãos Federais e Estaduais nas áreas de sua atuação; 

 XIV – executar e/ou supervisionar a aplicação de convênios, acordos ou outros atos que visem o 

controle de atividades que degradam o meio ambiente; 

XV – elaborar projetos visando a recuperação das áreas degradadas; 

 XVI – realizar reuniões, palestras, seminários ou outros eventos com a finalidade de prestar 

orientação à população; 

 XVII – realizar estudos e elaborar projetos com objetivos de aproveitamento do lixo domiciliar, 

comercial ou industrial, estabelecendo o destino final do lixo não aproveitável; 

 XVIII – fazer observar as normas sanitárias sobre a coleta de lixo, destino final adequado dos 

dejetos, higiene dos logradouros, habitações individuais e coletivas, locais de lazer, públicos e privados, 

necrotérios, locais para velório, cemitérios e crematórios; 

 XIX – exercer vigilância sanitária nos locais onde se exponham alimentos à venda ou se efetive o 

consumo dos mesmos, tais como: bares, restaurantes, lanchonetes, feiras-livres, mercados e outros; 

 XX – exercer vigilância sanitária nos matadouros, depósitos de gado, suíno, estábulos, estrebarias, 

canis, aviários, centros de zoonoses e outros locais onde se verifique concentração de animais, fazendo 

observar as normas federais e estaduais supletivas; 



ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 
Av. Doralice Ferraz da Consta, s/n – Telefax (64) 640-1303/1149 – CEP 75819-000 

E-mail: preflagoasanta@cultura.com.br 

  20 

 XXI – adotar as medidas técnicas indicadas para preservação dos mananciais e das fontes de 

captação de água, bem como dos locais de depósito e distribuição da mesma ao consumo público. 

 

Subseção III 

 

Conselho Municipal de Turismo 
   

      Art. 41 – Ao Conselho Municipal de Turismo, compete: 

            I - coordenar, incentivar e promover o turismo no Município; 

       II - estudar e propor à Administração Municipal, medidas de difusão e amparo ao turismo, em 

colaboração com os órgãos e entidades oficiais especializados; 

         III- estabelecer critérios para priorização de áreas com interesses potencial para o turismo; 

            IV - identificar e avaliar os dispositivos legais vigentes aplicáveis ao turismo em todos os níveis do 

poder público; 

        V - organizar consórcio intermunicipal objetivando maior intercâmbio com os municípios vizinhos ou 

com aqueles detentores de potencial de ecoturismo; 

         VI - estabelecer mecanismos de financiamento e incentivos fiscais, com vistas à destinação às ações 

de ecoturismo; 

        VII - promover a articulação e o intercâmbio de informações e de experiência entre os órgãos 

governamentais e entidades civis e empresas privadas; 

         VIII - estabelecer canais de comunicação entre as Superintendências Municipais de Turismo, 

Desporto, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, de Educação e Cultura e com as Secretarias 

Estaduais; 

       IX - manter estreito relacionamento com o Conselho do Meio Ambiente - COMAM; 

           X - propor, em conjunto com o COAMA – Conselho do Meio Ambiente, à Superintendência Regional 

do IBAMA e a AGETUR a criação de uma delegacia ou Escritório Regional em Lagoa Santa; 

         XI - promover a realização de seminários de planejamento envolvendo as administrações Públicas, 

Municipal, Estadual e Federal e entidades, como o Sebrae, Senac, Abav e outras; 

         XII - elaborar legislação específica no âmbito municipal para o tombamento de áreas de rara beleza 

cênica e de alta significação ambiental para o ecoturismo; 

        XIII - propor a criação de bosques municipais para lazer da população; 

           XIV - dar condições às reservas privadas de patrimônio natural de se desenvolverem através de 

incentivos ao ecoturismo; 

      XV - propor a criação do Projeto de Preservação do Cerrado - PRO-LAGOA, partindo da 

elaboração de programas educacionais, conscientização popular e criando um herbário municipal, que servirá 

para visitação e estudos; 

            XVI - fomentar a criação de programas de bolsas de estudos, junto a instituições como Sesc, Senac e 

outras, para aperfeiçoamento profissional em turismo; 

        XVII - desenvolver com apoio do Sebrae programas de capacitação empresarial em nível 

comunitário, objetivando o aproveitamento de oportunidades negociais derivadas do turismo; 

      XVIII - elaborar e executar projeto de sinalização de acesso aos pontos e roteiros turísticos; 

       XIX - criar e fomentar mecanismos sistemáticos de divulgação de informações; 

        XX - apoiar programas de educação ambiental formal e informal, em todos os níveis, de maneira 

interdisciplinar; 

        XXI - criar material informativo específico e unificado para as áreas de destino ecoturístico; 

         XXII - promover , em conjunto com a comunidade, a identificação das vocações para o ecoturismo; 

            XXIII - promover a adequação das potencialidades da comunidade tais como: artesanato, produtos 

extrativistas e industriais caseiros; 

        XXIV - fomentar a participação das lideranças comunitárias nas etapas de planejamento e 

realinhamento de projetos ecoturísticos; 
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 XXV - promover a Municipalização das atividades de ecoturismo, incentivando o seu 

desenvolvimento. 

 

Subseção IV 

 

Conselho Municipal de Agricultura e Abastecimento    

 

 Art. 42 - O Conselho Municipal de Agricultura e Abastecimento, COMAB , tem a finalidade de 

integrar o setor Público e a iniciativa privada, visando: 

     I - implantar atividades dirigidas ao desenvolvimento da agropecuária; 

        II - elaborar o Plano Rodoviário do Município; 

       III - desenvolver gradualmente a implantação do setor de agro-industrial; 

       IV - estabelecer diretrizes políticas para a agropecuária; 

        V - promover a articulação entre as entidades organizadas; 

        VI - introduzir novas tecnologias. 

 

Subseção V 

 

Conselho Municipal de  Desenvolvimento Rural    

           

       Art. 43 - Ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, compete:  

        I – promover o entrosamento entre as atividades desenvolvidas pelo Executivo Municipal e órgãos e 

entidades públicas e privadas voltadas para o desenvolvimento rural do Município; 

      II – apreciar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural – PMDR, e emitir parecer das ações 

propostas em relação às demandas formuladas pelos agricultores, e recomendando a sua execução; 

       III – exercer vigilância sobre as execuções das ações previstas no PMDR; 

         IV – sugerir ao Executivo Municipal e aos órgãos e entidades públicas e privadas que atuam no 

município ações que contribuam para o aumento da produção agropecuária e para a geração de emprego e 

renda no meio rural; 

         V – sugerir políticas e diretrizes às ações do Executivo Municipal no que concerne à produção, à 

preservação do meio ambiente, ao fomento agropecuário e à organização dos agricultores e à regularidade do 

abastecimento alimentar do município; 

        VI – assegurar a participação efetiva dos segmentos promotores e beneficiários das atividades 

agropecuárias desenvolvidas no município; 

         VII – promover articulações  e compatibilizações entre as políticas municipais e as políticas estaduais 

e federais voltadas para o desenvolvimento rural; 

       VIII – acompanhar e avaliar e execução do PMDR. 

 

Subseção VI 

Departamento de Desporto e Lazer 

 

 Art. 44 - Ao Departamento de  Desporto e Lazer, compete: 

I - exercer e promover, atividades de valorização  esportivas locais; 

II- elaborar calendário de atividades esportivas  do município; 

 III - elaborar e executar programas de iniciação esportivas, nas escolas bairros, associações, clubes e 

proporcionar meios de estender à comunidade o interesse a pratica esportiva; 

 IV - manter intercâmbio esportivo com outros municípios; 
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          V - incentivar atividades que visem a manutenção e propagação esportiva em todos os níveis;                            

      VI – atuar em conjunto com o Conselho de Desporto e Lazer, no sentido de melhorar as atividades 

esportivas no Município. 

 

Subseção VII 

 

Conselho de Desporto e Lazer 

 

Art. 45 – O Conselho de Desporto e Lazer, é o órgão que tem por finalidade formular a política e 

incentivar as atividades esportivas do Município e: 

 I – realizar estudos que objetivam desenvolver as diferentes modalidades esportivas no Município; 

 II – opinar sobre a concessão de subvenções a entidades esportivas do Município; 

 III – elaborar estudos e políticas de investimentos do Município na área esportiva; 

 IV – elaborar o calendário de eventos desportivos no Município; 

 V – formular políticas para o incentivo ao esporte amador; 

 VI – manter intercâmbio cem entidades similares e outros Municípios e do Governo do Estado; 

 VII – elaborar o seu regimento interno a ser aprovado por Decreto do Chefe do Poder Executivo, no 

que competir-lhe privativamente, não concorrendo com o regimento interno da Prefeitura Municipal. 

 

Subseção VIII 

 

Conselho do Meio Ambiente - COMAM 

 

 Art. 46 - Ao Conselho do Meio Ambiente - COMAM, compete: 

        I - formular e fazer cumprir as diretrizes da política ambiental do Município; 

       II - elaborar e propor leis, normas e procedimentos ações destinadas à recuperação da qualidade 

ambiental, observadas as legislações Federal, Estadual e Municipal que regula a espécie; 

        III - fiscalizar o cumprimento das Leis, normas e procedimentos a que se refere o item anterior;  

       IV - obter e repassar subsídios como esclarecimentos relativos à defesa do meio ambiente, aos 

órgãos públicos, à indústria, ao comércio, à agropecuária e à comunidade e acompanhar a sua execução; 

      V - solicitar aos órgãos competentes o suporte técnico complementar às ações executivas do 

município na área ambiental; 

        VI - apresentar anualmente proposta orçamentária ao Executivo Municipal inerente ao seu 

funcionamento; 

       VII - subsidiar o Ministério Público, nos procedimentos que dizem respeito ao meio ambiente, 

previstos na Constituição Federal; 

      VIII - exercer o Poder de Polícia, conforme o que estabelece o Art. 23 da Constituição Federal; 

       IX - julgar e aplicar as penalidades previstas em lei, decorrentes de infrações ambientais Municipais, 

respeitando as competências Estadual e Federal; 

   X - identificar e informar à comunidade e aos órgãos públicos competentes, Federal, Estadual e 

Municipal, sobre a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação, propondo medidas para sua 

recuperação;                               

     XI - propor a celebração de convênios, contratos e acordos com as entidades públicas e privadas de 

pesquisas e de atividades ligadas à defesa ambiental; 

       XII - opinar sobre a realização de estudo alternativo e sobre as possíveis conseqüências ambientais 

de projetos públicos ou privados, requisitando das entidades envolvidas as informações necessárias ao exame 

da matéria, visando a compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção ambiental; 
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        XIII - manter o controle permanente das atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras, de modo 

a compatibiliza-las com as normas e padrões ambientais vigentes, denunciando qualquer alteração que 

provoque impacto ambiental ou desequilíbrio ecológico; 

       XIV - promover e orientar programas educativos e culturais que visem à preservação e melhoria da 

qualidade ambiental, bem como colaborar na educação da comunidade objetivando capacitá-la para a 

participação ativa em defesa do meio ambiente; 

      XV - atuar no sentido de estimular a formação da consciência ambiental, através de seminários, 

palestras e debates com entidades públicas e privadas, utilizando para isso os meios de comunicação; 

       XVI - deliberar sobre o uso, a ocupação e o parcelamento do solo urbano, bem como adequar a 

urbanização às exigências do meio ambiente e à preservação dos recursos naturais; 

       XVII - propor ao Executivo Municipal a instituição de unidades de conservação visando a proteção 

de sítios de beleza excepcional, dos mananciais, do patrimônio histórico, artístico, cultural e arqueológico, 

paleontólogo, espeleólogo e de áreas representativas de ecossistemas destinados à realização de pesquisas 

básicas e aplicados à ecologia; 

    XVIII - realizar e coordenar as audiências públicas, quando for o caso, visando a participação da 

comunidade nos processos de instalações de atividades potencialmente poluidoras; 

      XIX - receber denúncias feitas pela população diligenciando no sentido de apurá-las e encaminhá-las 

aos órgãos Federais, Estaduais responsáveis, sugerindo ao Prefeito Municipal as providências cabíveis; 

        XX - acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer, mapear e inventariar em cadastro os 

recursos naturais existentes, no Município, estudando as espécies de essências nativas, suas aplicações e 

utilidades, para controle das ações capazes de afetar ou destruir o meio ambiente; 

     XXI - deliberar, no Município, sobre a concessão de alvará de localização e funcionamento das 

atividades potencialmente poluidoras , bem como sobre as solicitações de certidões para licenciamento do 

órgão ambiental competente; 

    XXII - propor,  à Superintendência Regional do IBAMA e a AGETUR a criação de uma delegacia 

ou Escritório Regional  em Lagoa Santa; 

       XXIII- elaborar o seu regimento interno a ser aprovado por Decreto do Chefe do Executivo, no que 

competir-lhe privativamente, não concorrendo com o Regimento Interno da Prefeitura Municipal. 

 

Seção VII 

 

Superintendência de Transportes, Obras e Ação Urbana 

                               

   Art. 47 - A Superintendência de Transportes, Obras e Ação Urbana, compete: 

      I – programação e execução do Plano Rodoviário do Município; 

        II – a  abertura e conservação de ruas e estradas; 

          III – a execução de obras de pavimentação asfáltica  e construção de guias e sarjetas; 

         IV – conservação, manutenção e utilização de máquinas e veículos  postos à disposição da 

Superintendência; 

       V - executar atividades concernentes à construção e conservação de obras públicas municipais e 

instalações para a prestação de serviços à comunidade; 

         VI - executar atividades concernentes à elaboração de projetos e obras públicas municipais e aos 

respectivos orçamentos; 

      VII - fiscalizar o cumprimento da Legislação sobre edificações, tomando as providências cabíveis; 

    VIII - elaborar o Plano de Zoneamento Urbano e acompanhar sua aplicação; 

         IX - promover a elaboração da Planta Genérica da cidade constando, além das especificações, os 

sistemas de rede de esgoto sanitário e pluvial; as vias pavimentadas, vias com execução de meio-fio e sarjeta 

e ainda outras indicações técnicas; 

     X - promover estudos visando à racionalização dos serviços urbanos prestados pelo Município, 

principalmente matadouro e coleta de lixo; 
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       XI - participar da aplicação do Código de Posturas do Município; 

       XII - executar programas em conjunto com outros órgãos da Administração Municipal; 

    XIII - colaborar com a Secretaria de Administração e Finanças na atualização da legislação sobre o 

Código de Obras e Edificação do Município. 

 X – supervisionar e coordenar as atividades desenvolvidas pelo  Departamento de Ação Urbana, 

Obras e Engenharia, Departamento de Transportes, Vias Urbanas, Manutenção e Estradas Vicinais e pelo 

Departamento  Municipal de Trânsito.  

      II - Executar  e coordenar os programas  desenvolvidos pela Superintendência de Transportes, Obras 

e Ação Urbana, na área de obras e ação urbana;                               

     III - Executar programas em conjunto com outros órgãos da Administração Municipal. 

Subseção I 

 

Departamento de Ação Urbana, Obras e Engenharia 

 

      Art. 48 - Ao Departamento de Ação Urbana, Obras  e Engenharia, competirá: 

 I - promover a execução de trabalhos topográficos indispensáveis às obras e serviços a cargo da 

Prefeitura; 

     II - promover o dimensionamento e controle dos custos das obras projetadas e em execução; 

     III - colaborar na formulação de  licitações referentes a obras e serviços da sua competência; 

        IV - acompanhar a execução das obras e serviços; 

        V - encarregar-se da manutenção das obras e serviços; 

         VI - encarregar-se da manutenção e conservação dos prédios públicos; 

         VII - executar as obras de execução direta; 

        VIII – elaborar projetos, plantas, orçamentos, memorial descritivo e todos os demais elementos  

referente à realização  de obras a serem executadas  pelo município; 

       IX – exercer fiscalização e emitir termo de recebimento de obra, quando o Poder Público contratar 

com terceiros. 

        X – executar atividades relativas à prestação e manutenção dos serviços públicos locais, tais como 

limpeza pública, cemitério, matadouro, mercado, feiras-livres e iluminação pública; 

 XI – administrar as praças, parques e jardins do Município. 

 

Subseção II 

 

Departamento Municipal de Trânsito 

                               

  Art. 49 - Ao Departamento Municipal de Trânsito, competirá: 

 I – planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais e promover o 

desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; 

 II – promover a execução de atividades destinadas a garantir a circulação de pessoas, veículos, 

animais e mercadorias no território do Município, dentro de condições adequadas de fluidez, segurança, 

acessibilidade e qualidade de vida; 

 III – cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições; 

 IV – implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de 

controle viário em todo o território do Município; 

 V – coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas; 

VI – estabelecer, em conjunto com os órgãos de policia de trânsito, as diretrizes para o policiamento 

ostensivo de trânsito; 

VII – executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis por 

infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro no exercício 

regular do poder de polícia de trânsito; 
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VIII – aprovar a afixação de publicidade, legendas ou símbolos ao longo das vias sob a circunscrição 

do Município, determinando a retirada de qualquer elemento que prejudique a visibilidade e a segurança, com 

ônus para quem o tenha colocado; 

 IX – aplicar as penalidades de advertência por escrito e multas por infrações de circulação, 

estacionamento e parada prevista no Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar; 

 X – fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis  relativas a infrações 

por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar; 

 XI – fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro relativa 

a obra e eventos, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas; 

 XII – implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias; 

 XIII – arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos, animais e objetos e de 

escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas; 

 XIV – credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos 

serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga  indivisível; 

 XV – integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de 

arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do 

licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos  e de prontuários dos condutores 

de uma para outra unidade da Federação; 

 XVI – implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de trânsito; 

 XVII – fornecer, mensalmente, em caráter obrigatório, ao órgão de trânsito do Governo  Federal 

dados estatísticos para a organização da estatística geral de trânsito no território nacional; 

 XVIII – promover e participar de projetos de educação e segurança de trânsito de acordo com as 

diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; 

 XIX – planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, 

com o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes; 

 XX – registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão 

humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes 

de infrações; 

 XXI – conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal; 

XXII – articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob 

coordenação do respectivo CETRAN; 

 XXIII – fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou 

pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66 do Código de Trânsito Brasileiro, além de dar apoio 

às ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado; 

 XXIV – vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os 

requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos; 

 XXV – autorizar a utilização de vias municipais, sua interdição parcial ou total, permanente ou 

temporária, bem como estabelecer desvios ou alterações do tráfego de veículos e regulamentar velocidades 

superiores ou inferiores  às estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro; 

 XXVI – regulamentar e fiscalizar as operações de carga e descarga de mercadoria; 

 XXVII – propor e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito, bem como articular-

se com órgão de educação da Prefeitura para o estabelecimento de coordenação educacional em matéria de 

trânsito. 

XXVIII – o Chefe do Poder Executivo poderá firmar convênio com o órgão estadual para disciplinar o 

trânsito no Município. 

 

Subseção III 

Departamento de Transportes, Vias Urbanas, Manutenção e Estradas Vicinais  
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 Art. 50 – O Departamento de Transportes, Vias Urbanas, Manutenção e Estradas Vicinais é o órgão 

que tem por finalidade: 

 I – supervisionar e coordenar as atividades desenvolvidas pelo Departamento; 

 II – executar e coordenar os programas desenvolvidos pela Superintendência de Transportes, Obras 

e Ação Urbana; 

 III – executar programas em conjunto com outros órgãos da Administração Municipal; 

 IV – promover a construção e conservação das estradas vicinais, integrantes do Plano Rodoviário 

Municipal; 

 V – inspecionar periodicamente as estradas vicinais, promovendo a sua conservação; 

 VI – manter atualizado cadastro dos serviços executados, constando volume de combustível utilizado, 

quilometragem de veículos, horas trabalhadas das máquinas e controle de pessoal empregado nestas 

atividades; 

 VII – promover a manutenção diária dos veículos e máquinas; 

 VIII – impedir o funcionamento e utilização de veículos e máquinas, quando verificados defeitos e 

propor imediatamente conserto; 

 IX – promover a construção e conservação das vias urbanas do Município; 

 X – inspecionar periodicamente as vias urbanas, promovendo a sua conservação; 

 XI – manter cadastro de veículos e máquinas, registrando toda movimentação e serviços mecânicos 

neles realizados; 

 XII – controlar a utilização de equipamentos, chaves e outros necessários ao serviço de manutenção; 

 XIII – promover a manutenção diária dos veículos e máquinas; 

 XIV – promover  o conserto dos veículos e máquinas do município; 

 XV – manter ficha atualizada das revisões efetuadas em veículos e máquinas; 

 XVI – coordenar os mecânicos, borracheiros e lavadores de carros e máquinas que prestem serviços 

na oficina da Prefeitura; 

 XVII – efetuar o controle de peças e materiais existentes no almoxarifado da garagem municipal; 

 XVIII – supervisionar os veículos e máquinas diariamente.   

 

 

CAPÍTULO II 

 

Da Implantação da Estrutura Administrativa 

 

      Art. 51 - A estrutura administrativa presente poderá ser implantada ao todo ou em parte, podendo, 

também, serem paralisados ou suspensas, temporariamente ou não, por Decreto do Chefe do Executivo, as 

atividades de qualquer órgão ou repartição,  segundo as necessidades da Administração e as disponibilidades 

de recursos financeiros. 

       § 1º -  Os servidores lotados nos órgãos ou repartições com atividades paralisadas ou suspensas  

serão lotados em outros órgãos ou repartições; 

         § 2º - A implantação dos órgãos faz-se-á através da efetivação das seguintes medidas: 

        I - elaboração e aprovação do Regimento Interno da Prefeitura; 

        II - provimento das respectivas chefias, se necessário; 

         III - dotação dos órgãos dos elementos materiais e humanos indispensáveis ao seu funcionamento; 

 IV - instrução das chefias com relação às competências que lhe são deferidas pelo Regimento 

Interno. 

 

CAPÍTULO III 

 

Do Regimento Interno 
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 Art. 52 - O Regimento Interno da Prefeitura será baixado por Decreto do Prefeito  Municipal. 

        § 1º - O Regimento Interno explicitará: 

        I- as atribuições específicas e comuns dos servidores nas funções e chefias; 

       II - as normas de trabalho que, por sua natureza, não devem constituir disposições em separado; 

         III - organização, funcionamento e relacionamento entre os órgãos da Prefeitura Municipal quanto à 

tramitação de processos, projetos e outros documentos; 

     IV – os procedimentos das tarefas executadas pelo Executivo Municipal;                               

         V - outras disposições julgadas necessárias; 

          § 2º - No Regimento Interno, o Prefeito Municipal poderá delegar competência às diversas chefias 

para proferir despachos decisórios, sendo indelegadas as seguintes atribuições: 

       I - iniciativa, sanção, promulgação e veto de Leis; 

          II - convocação extraordinária da Câmara Municipal; 

         III - provimento e vacância dos cargos públicos da Prefeitura; 

          IV - admissão de servidores a qualquer título e qualquer que seja a categoria, bem como sua 

demissão e dispensa; 

    V - aprovação de regimento; 

       VI - aprovação de regulamentos; 

        VII - criação, alteração ou extinção de órgãos, autorizados pela Câmara Municipal; 

        VIII - abertura de créditos adicionais; 

        IX - aprovação de concorrência pública ou qualquer outra modalidade de licitação; 

        X  - aprovação de loteamentos; 

        XI - concessão de exploração de serviços públicos ou de utilidade pública, depois de autorizada pela 

Câmara Municipal; 

         XII - permissão de serviços públicos ou de utilidade pública a título precário; 

      XIII - permissão ou autorização do uso de bens municipais; 

        XIV - alienação de bens imóveis pertencentes ao patrimônio municipal, depois de autorizados pela 

Câmara; 

        XV - expedição de Decretos; 

          XVI - celebração de convênios; 

      XVII - decretação de desapropriações e instituição de servidores administrativos; 

         XVIII - aquisição de bens imóveis por compra ou permuta, depois de autorizada pela Câmara; 

         XIX - quaisquer outros atos que, em virtude de Lei ou norma correspondente, devam ser objeto de 

Decreto. 

 

CAPÍTULO IV 

 

Dos Cargos e Funções de Chefia 

 

 

    Art. 53 - Ficam criados os cargos de provimento em comissão constantes do Anexo I desta Lei. 

       Art. 54 - As funções gratificadas, atribuídas a servidores efetivos, serão instituídas por Decreto para 

atender a encargos de chefia previstos no Regimento Interno, para os quais não se tenha criado cargo.  

     § 1.º - A criação de função gratificada dependerá da existência de dotação orçamentária para 

atender as despesas. 

     § 2.º - As funções gratificadas não constituem situação permanente, e sim vantagem transitória pelo 

efetivo exercício da chefia ou assessoria especial. 

   Art. 55 - As nomeações para os cargos de chefia e as designações para as funções gratificadas 

observarão aos seguintes critérios: 
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       I - o Secretário de Administração e Finanças, Chefe de Gabinete, Procurador Jurídico e 

Superintendentes são de livre nomeação e exoneração do Prefeito; 

      II - os dirigentes de órgãos de nível inferior, subordinados à Secretaria e às Superintendências, assim 

como as funções gratificadas, serão de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.                  

     Art. 56 - Somente serão designados para o exercício de função gratificada, servidores públicos 

municipais ou funcionários federais, estaduais ou de outros Municípios e de suas autarquias, de vínculo 

efetivo, postos à disposição da Prefeitura. 

     Parágrafo Único: A colocação de servidor a disposição do município será sempre com ônus para o 

órgão de origem do servidor, ou conforme determinar o convênio firmado. 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

Das Disposições Gerais e Finais  

 

Seção I 

 

Do exercício de Autoridade  

 

  Art. 57 - Com objetivo de reservar às autoridades superiores as funções de planejamento, orientação, 

coordenação, controle e revisão, e com fim de acelerar a tramitação administrativa, serão observadas, no 

estabelecimento das rotinas de trabalho, dentre outros princípios racionalizados os seguintes: 

        I - todo assunto será decidido no nível hierárquico mais baixo possível, para isso: 

         a) - as chefias situadas na base da organização deverão receber a maior soma possível de 

competência decisória, particularmente em relação aos assuntos rotineiros;                 

      b) - a autoridade competente para proferir a decisão ou ordenar a ação deve ser a que se encontre no 

ponto mais próximo aquele em que a informação de um assunto se completa ou em que todos os meios e 

formalidades requeridas por uma operação se liberem. 

        II - a autoridade competente não poderá escusar-se a decidir, protelando por qualquer forma seu 

pronunciamento ou encaminhamento do caso a consideração superior ou de outras autoridades, sob pena de 

responsabilidade. 

Seção II 

 

Das Disposições Finais  

 

      Art. 58 - Aos titulares de cargo em comissão exige-se dedicação exclusiva aos interesses da 

Administração, tendo participação obrigatória em todos os atos praticados ou ordenados na área do Poder 

Executivo, sob pena de destituição de cargo ou função. 

     Art. 59 – O orçamento anual do exercício financeiro para 2002, deverá ser adaptado à nova 

estrutura.  
   Art. 60 - Os anexos, I, II, III, IV, V e VI, referentes a denominação, vencimentos,  quantitativo , 

atribuições dos cargos, estimativa do impacto financeiro, demonstrativo da redução de cargos efetivos e 

organograma,  integram esta Lei.   

     Art. 61 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Nº 003/2001 de 08 de 

janeiro de 2001, e demais disposições em contrário. 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, aos 03 

(três)  dias do mês de janeiro de 2002. 
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José Ribeiro Martins Filho 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

DEMONSTRATIVO DOS CARGOS E FUNÇOES 

 

 

CARGO/FUNÇÃO ÓRGÃO  

 

PROCURADOR  PROCURADORIA 

 

                                                                   ATRIBUIÇÕES: 

 

- ASSESSORAMENTO JURÍDICO;  

- ANÁLISE DE DOCUMENTOS E EMISSÃO DE PARECERES;  

- EXECUÇÀO DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO;  

- EXECUTAR OUTRAS TAREFAS QUE LHE SEJAM ATRIBUIDAS. 
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ÁREA DE ATIVIDADE: 

 

 

 - ASSESSORIA JURÍDICA  

 

 

CAPACIDADE REQUERIDA: 

 

 

- BACHARELADO EM DIREITO;  

- ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA PÚBLICA;  

- EXPERIÊNCIA COMPROVADA; 

- INSCRIÇÃO NA OAB – GO.    

 

SUBORDINAÇÃO: 

 

- PREFEITO MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

DEMONSTRATIVO DOS CARGOS E FUNÇOES 

 

CARGO/FUNÇÃO 

 

ÓRGÃO  

 CHEFE DE GABINETE 

 

 GABINETE DO PREFEITO 
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                                                                   ATRIBUIÇÕES: 

 

- ASSISTIR O CHEFE DO EXECUTIVO EM SUAS RELAÇÒES POLÍTICO 

ADMINISTRATIVAS;  

- COORDENAR AS ATIVIDADES DO GABINETE;  

- COORDENAR OS DESPACHOS DO PREFEITO COM OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS;  

-  FAZER PUBLICAR OS ATOS DO GABINETE;  

-  REALIZAR AS ATIVIDADES DE RELAÇÒES PÚBLICAS;  

-  RECEBER AS PARTES E ORIENTÁ-LAS NAS SUAS REINVINDICAÇÕES;  

-  DESEMPENHAR OUTRAS TAREFAS QUE LHE SEJAM ATRIBUÍDAS. 

     

 

ÁREAS DE ATIVIDADES: 

 

- RELAÇÕES PÚBLICAS;  

- POLÍTICA;  

- ADMINISTRATIVA. 

  

 

CAPACIDADE REQUERIDA: 

 

- ENSINO MÉDIO;  

- CURSOS TÉCNICOS;   

- EXPERIÊNCIA COMPROVADA.  

 

 

SUBORDINAÇÃO:  - PREFEITO MUNICIPAL  
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ANEXO I 

DEMONSTRATIVO DOS CARGOS E FUNÇOES 

 

CARGO/FUNÇÃO 

 

ÓRGÃO  

 SECRETÁRIO 

 

 SECRETARIA 

                                                                   ATRIBUIÇÕES:  

 

- COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO ÓRGÃO;  

- PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS;  

- COORDENAR A EXECUÇÀO DAS ORDENS EMANADAS DO PREFEITO;   

- ASSESSORAR O CHEFE DO EXECUTIVO;  

- DESEMPENHAR ATRIBUIÇÕES DEFENIDAS EM LEI E NO REGIMENTO INTERNO, 

ALÉM DE OUTRAS QUE LHE SEJAM ATRIBUÍDAS.   

 

 

ÁREA DE ATIVIDADE: 

 

-  ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  

  

CAPACIDADE REQUERIDA: 

 

- CURSOS ESPECÍFICOS; OU – CONHECIMENTOS NOTÓRIO E EXPERIÊNCIA 

COMPROVADA.  

SUBORDINAÇÃO: 

- PREFEITO MUNICIPAL  
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ANEXO I 

DEMONSTRATIVO DOS CARGOS E FUNÇOES 

CARGO/FUNÇÃO 

 

ÓRGÃO  

 SUPERINTENDENTE 

 

SUPERINTENDÊNCIA 

                                                                   ATRIBUIÇÕES: 

 

- COORDENAR AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO;  

- CONTROLE DOS BENS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO;  

- ELABORAR PLANO DE METAS, ESTABELECENDO OS MECANISMOS PARA 

DESENVOLVIMENTO DO SETOR;  

- MANTER CONTROLE DO PESSOAL; 

- ATENDER AO PUBLICO NAS SOLICITAÇÕES E SUGERIR PROVIDÊNCIAS, FAZENDO 

ENCAMINHAMENTO DAS QUE NÃO FOREM ATINENTES ÀS ATIVIDADES DO 

SETOR;  

- CUMPRIR E FAZER CUMPRIR AS DISPOSIÇÕES DAS LEIS E DEMAIS ATOS 

NORMATIVOS E ORDINÁRIOS;  

- PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO;  

- DESEMPENHAR OUTRAS TAREFAS QUE LHE SEJAM ATRIBUÍDAS. 

 

ÁREA DE ATIVIDADE:  

 

- EDUCAÇÃO E CULTURA, SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO, AÇÃO SOCIAL, 

TURISMO DESPORTO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e 

TRANSPORTES, OBRAS E AÇÃO URBANA. 

 

CAPACIDADE REQUERIDA: 

 

- CURSO TÉCNICO; OU – EXPERIÊNCIA COMPROVADA. 

  

SUBORDINAÇÃO: 

 -   PREFEITO/SECRETÁRIO 
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ANEXO I 

 

DEMONSTRATIVO DOS CARGOS E FUNÇOES 

CARGO/FUNÇÃO ÓRGÃO  

DIRETOR  DEPARTAMENTO 

                                                                   ATRIBUIÇÕES: 

 

- COORDENAR AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO;  

-  CONTROLE DOS BENS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO;  

- ELABORAR PLANO DE METAS, ESTABELECENDO OS MECANISMOS PARA   

       DESENVOLVIMENTO DO SETOR;  

-  MANTER CONTROLE DO PESSOAL; 

- ATENDER AO PUBLICO NAS SOLICITAÇÕES E SUGERIR PROVIDÊNCIAS, FAZENDO 

ENCAMINHAMENTO DAS QUE NÃO FOREM ATINENTES ÀS ATIVIDADES DO 

SETOR;  

- CUMPRIR E FAZER CUMPRIR AS DISPOSIÇÕES DAS LEIS E DEMAIS ATOS 

NORMATIVOS E ORDINÁRIOS;  

-  PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO;  

-  DESEMPENHAR OUTRAS TAREFAS QUE LHE SEJAM ATRIBUÍDAS. 

 

 

ÁREA DE ATIVIDADE NA SECRETARIA  E SUPERINTENDÊNCIAS: 

SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 

SUPERINTEDÊNCIAS:  EDUCAÇÃO E CULTURA, SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO, AÇÃO 

SOCIAL, TURISMO, DESPORTO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

TRANSPORTES, OBRAS E AÇÃO URBANA. 

 

CAPACIDADE REQUERIDA: 

- CURSO TÉCNICO;  

- OU, EXPERIÊNCIA COMPROVADA. 

  

SUBORDINAÇÃO: 

 -   SECRETÁRIO E SUPERINTENDENTES. 
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ANEXO I 

DEMONSTRATIVO DOS CARGOS E FUNÇOES 

 

CARGO/FUNÇÃO 

 

ÓRGÃO  

DIRETOR 

 

 UNIDADE ESCOLAR  

                                                                   ATRIBUIÇÕES:  

- PLANEJAR, ACOMPANHAR, CONTROLAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DA UNIDADE 

ESCOLAR;  

- COORDENAR A ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PEDAGÓGICO DA UNIDADE;  

- COORDENAR A ELABORAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

FINANCEIROS;  

- RESPONSABILIZAR-SE PELA PRODUTIVIDADE DO ENSINO;  

- ZELAR PELO PATRIMÔNIO ESCOLAR;  

- ELABORAR O REGIMENTO ESCOLAR;  

- OBSERVAR AS LEIS QUE REGULAM O ENSINO;  

- DESEMPENHAR OUTRAS TAREFAS SEMELHANTES.   

 

ÁREA DE ATIVIDADE: 

- PEDAGÓGICA;  

-  ADMINISTRATIVA.  

 

CAPACIDADE REQUERIDA: 

 

- LICENCIATURA PLENA OU CURSO MÉDIO ;   

- EXPERIÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO 

SUBORDINAÇÃO: 

 

- SUPERINTENDENTE DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 
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ANEXO I 

DEMONSTRATIVO DOS CARGOS E FUNÇOES 

 

CARGO/FUNÇÃO 

 

ÓRGÃO  

 TESOUREIRO 

 

 TESOURARIA 

                                                                   ATRIBUIÇÕES:  

 

- CUMPRIR AS ORIENTAÇÕES E DETERMINAÇÕES CONSTANTES DOS ATOS 

NORMATIVOS, ORDINÁRIOS OU DE ROTINAS DE TRABALHO;  

- COLABORAR COM OS ÓRGÃOS DE CUJA PARTICIPAÇÃO DEPENDE, PARA MELHOR 

DESEMPENHO FUNCIONAL;  

-  MANTER CONTROLE CRONOLÓGICO DOS PAGAMENTOS; - PREPARAR 

RELATÓRIOS SEMANAIS DAS ATIVIDADES DO SETOR 

   

ÁREA DE ATIVIDADE: 

- FINANCEIRA;  

- CONTÁBIL. 

 

CAPACIDADE REQUERIDA: 

 

- CURSO TÉCNICO; - 2º GRAU COMPLETO;  

- EXPERIÊNCIA COMPROVADA.  

 

SUBORDINAÇÃO: 

 

- SECRETÁRIO DE  ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS;  

- PREFEITO MUNICIPAL.  
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ANEXO I 

DEMONSTRATIVO DOS CARGOS E FUNÇOES 

 

CARGO/FUNÇÃO 

 

ÓRGÃO  

 ASSESSOR ESPECIAL 

 

 GABINETE DO PREFEITO/ SECRETARIA 

E SUPERINTENDÊNCIAS  

                                                                   ATRIBUIÇÕES: 

 

- PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS E OUTROS 

NORMATIVOS DESTINADOS AS ÁREAS TÉCNICAS DA PREFEITURA;  

- PARTICIPAR DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS;  

- ANALISAR E DAR PARECER SOBRE PROJETOS TÉCNICOS;  

- PRESTAR INFORMAÇÒES AO PÚBLICO;  

- ASSESSORAR OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO;  

- COLABORAR COM OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO;  

- DESEMPENHAR OUTRAS TAREFAS SEMELHANTES.   

ÁREA DE ATIVIDADE: 

 

- TÉCNICA;  

- ADMINISTRATIVA.  

 

CAPACIDADE REQUERIDA: 

 

- 2º GRAU IMCOMPLETO;   

 

SUBORDINAÇÃO: 

 

- PREFEITO MUNICIPAL, SECRETÁRIO E SUPERINTENDENTES. 
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ANEXO I 

DEMONSTRATIVO DOS CARGOS E FUNÇOES 

 

CARGO/FUNÇÃO 

 

ÓRGÃO  

 ASSESSOR TÉCNICO I 

 

 GABINETE DO PREFEITO/SECRETARIA E 

SUPERITENDÊNCIAS 

                                                                   ATRIBUIÇÕES:  

 

- PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS E OUTROS 

NORMATIVOS DESTINADOS AS ÁREAS TÉCNICAS DA PREFEITURA;  

- PARTICIPAR DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS; 

- ANALISAR E DAR PARECER SOBRE PROJETOS TÉCNICOS; 

- PRESTAR INFORMAÇÒES AO PÚBLICO; 

- ASSESSORAR OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO;  

- COLABORAR COM OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO;  

- DESEMPENHAR OUTRAS TAREFAS SEMELHANTES.   

 

ÁREA DE ATIVIDADE: 

- TÉCNICA. 

   

CAPACIDADE REQUERIDA: 

- CURSO TÉCNICO;  

- 2º GRAU COMPLETO;.  

- EXPERIÊNCIA COMPROVADA. 

 

SUBORDINAÇÃO: 

- PREFEITO MUNICIPAL, SECRETÁRIO E SUPERINTENDENTES.  
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ANEXO I 

DEMONSTRATIVO DOS CARGOS E FUNÇOES 

 

CARGO/FUNÇÃO 

 

ÓRGÃO  

 ASSESSOR TÉCNICO  II 

 

 GABINETE DO PREFEITO / SECRETARIA E 

SUPERINTENDÊNCIAS 

                                                                   ATRIBUIÇÕES: 

 

- ELABORAR PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS;  

- ANALISAR E DAR PARECER SOBRE PROJETOS TÉCNICOS;  

- PRESTAR INFORMAÇÒES AO PÚBLICO;  

- ASSESSORAR OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO; 

-  COLABORAR COM OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO;  

- DESEMPENHAR OUTRAS TAREFAS SEMELHANTES. 

   

ÁREA DE ATIVIDADE: 

 

  -     TÉCNICA; 

  

CAPACIDADE REQUERIDA: 

 

- NÍVEL UNIVERSITÁRIO;  

- EXPERIÊNCIA COMPROVADA.  

 

SUBORDINAÇÃO: 

  - PREFEITO MUNICIPAL, SECRETÁRIO E SUPERINTENDENTES .  
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ANEXO I 

DEMONSTRATIVO DOS CARGOS E FUNÇOES 

 

CARGO/FUNÇÃO 

 

ÓRGÃO  

 ASSESSOR ADMINISTRATIVO – A 

 

 GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA 

E SUPERINTENDÊNCIAS 

                                                                   ATRIBUIÇÕES:  

 

- EXECUTAR, SOB ORIENTAÇÃO, TAREFAS INERENTES A COMUNICAÇÕES;  

- LOCALIZAR OS DESVIOS, ERROS E OMISSÕES EM DADOS APURADOS, PREVENDO 

OS SERVIÇOS EXECUTADOS;  

- PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS SOBRE O ÓRGÃO;  

- COLABORAR NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS;  

- OPERAR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MANUAIS;  

- PARTICIPAR  DE GRUPOS DE TRABALHO;  

- AUXILIAR NO EXAME E CONTROLE DOS PEDIDOS E FORNECIMENTOS DE 

MATERIAIS.   
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ÁREA DE ATIVIDADE: 

- ADMINISTRAÇÃO 

 

CAPACIDADE REQUERIDA: 

 

- 1º - GRAU COMPLETO -  EXPERIÊNCIA COMPROVADA. 

  

SUBORDINAÇÃO: 

- GABINETE, SECRETÁRIO E SUPERINTENDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

DEMONSTRATIVO DOS CARGOS E FUNÇOES 

 

CARGO/FUNÇÃO 

 

ÓRGÃO  

 ASSESSOR ADMINISTRATIVO – B 

 

 GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA 

E SUPERINTENDÊNCIAS 

                                                                   ATRIBUIÇÕES:   

 

- PARTICIPAR DE GRUPOS DE TRABALHOS E COMISSÕES;  

- PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS, NA PREPARAÇÃO DE GRÁFICOS, 

NA COLETA DE DADOS E MINUTAR DOCUMENTOS;  

- REGISTRAR E DISTRIBUIR DOCUMENTOS; 

- AUXILIAR NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS; 

- DESEMPENHAR OUTRAS TAREFAS QUE LHE SEJAM ATRIBUÍDAS. 
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ÁREA DE ATIVIDADE: 

 

- ADMINISTRAÇÃO; 

-  - FINANÇAS.  

 

CAPACIDADE REQUERIDA: 

 

- 2º GRAU INCOMPLETO;   

- EXPERIÊNCIA COMPROVADA.   

 

SUBORDINAÇÃO: 

 

- GABINETE, SECRETÁRIO E SUPERINTENDENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

DEMONSTRATIVO DOS CARGOS E FUNÇOES 

 

CARGO/FUNÇÃO 

 

ÓRGÃO  

 ASSESSOR ADMINISTRATIVO – C 

 

 GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA 

E SUPERINTENDÊNCIAS 
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                                                                   ATRIBUIÇÕES:   

- COORDENAR TAREFAS DE CORREÇÃO EM DADOS E DOCUMENTOS;  

- PROMOVER A MANUTENÇÃO DE CATÁLOGOS;  

- PRESTAR ASSISTÊNCIA A OUTROS ASSESSORES;  

- MONTAR E ANALISAR PRESTAÇÀO DE CONTAS;  

- REVISAR E CORRIGIR TRABALHOS DE DIGITAÇÃO;  

- REDIGIR RELATÓRIOS, OFÍCIOS, CARTAS, ATESTADOS, DECLARAÇÕES, 

PARECERES E OUTROS DOCUMENTOS;  

- DESEMPENHAR OUTRAS TAREFAS SEMELHANTES.   

 

ÁREA DE ATIVIDADE: 

- ADMINISTRAÇÃO;  

 

- FINANÇAS.  

 

CAPACIDADE REQUERIDA: 

 

- 2º GRAU COMPLETO;  

- EXPERIÊNCIA COMPROVADA.   

 

SUBORDINAÇÃO: 

- GABINETE, SECRETÁRIO E SUPERINTENDENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS 

CARGO/FUNÇÃO SÍMBOLO NÍVEL SALARIAL VENCIMENTOS 

Secretário CDS I-A Definido em Lei específica 



ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 
Av. Doralice Ferraz da Consta, s/n – Telefax (64) 640-1303/1149 – CEP 75819-000 

E-mail: preflagoasanta@cultura.com.br 

  44 

Procurador CDS I 1.300,00 

Chefe de Gabinete CDS IV    500,00 

Superintendente CDS IV    500,00 

Diretor de Departamento CDS V    400,00 

Tesoureiro CDI II    700,00 

Assessor Técnico I CAT VII    300,00 

Assessor Técnico II CAT VI    350,00 

Assessor Especial CAE VIII    260,00 

Assessor Administrativo A CAE XI    190,00 

Assessor Administrativo B CAE X    195,00 

Assessor Administrativo C CAE IX    200,00 

Diretor Escolar CDI III    550,00 

 

 

 

C.D.S - CARGO DE DIREÇÃO SUPERIOR 

C.D.I - CARGO DE DIREÇÃO INTERMEDIÁRIA 

C.AT. CARGO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO 

C. A.E - CARGO DE ASSESSORAMENTO ESPECIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ALTERADO DE ACORDO COM A LEI Nº 117/2004 
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ANEXO II 

DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTOS 

CARGO/FUNÇÃO SÍMBOLO NÍVEL SALARIAL VENCIMENTOS 

Secretário CDS I-A Definido em Lei específica 

Procurador CDS I 1.400,00 

Chefe de Gabinete CDS IV    600,00 

Superintendente CDS IV    600,00 

Diretor de Departamento CDS V    500,00 

Tesoureiro CDI II    800,00 

Assessor Técnico I CAT VII    400,00 

Assessor Técnico II CAT VI    450,00 

Assessor Especial CAE VIII    360,00 

Assessor Administrativo A CAE XI    290,00 

Assessor Administrativo B CAE X    295,00 

Assessor Administrativo C CAE IX    300,00 

Diretor Escolar CDI III    650,00 

Controlador Geral CGM I-B Definido em Lei Específica 

 

 

 

C.D.S - CARGO DE DIREÇÃO SUPERIOR 

C.D.I - CARGO DE DIREÇÃO INTERMEDIÁRIA 

C.AT - CARGO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO 

C. A.E - CARGO DE ASSESSORAMENTO ESPECIAL 

C.G.M - CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
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DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DOS CARGOS E NÍVEIS SALARIAIS 

 

CARGO SÍMBOLO NÍVEL SALARIAL QUANTITATIVO 

Secretário CDS I-A 01 

Procurador CDS I 01 

Chefe de Gabinete CDS IV 01 

Superintendente CDS IV 05 

Diretor de Departamento CDS V 18 

Tesoureiro CDI II 01 

Assessor Técnico I CAT VII 10 

Assessor Técnico II CAT VI 05 

Assessor Especial CAE VIII 01 

Assessor Administrativo A CAE XI 15 

Assessor Administrativo B CAE X 02 

Assessor Administrativo C CAE IX 06 

Diretor Escolar CDI III 01 

T O T A L   67 

 

C.D.S - CARGO DE DIREÇÃO SUPERIOR 

 

C.D.I - CARGO DE DIREÇÃO INTERMEDIÁRIA 

 

C.AT. CARGO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO 

 

C. A.E - CARGO DE ASSESSORAMENTO ESPECIAL 
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QUADRO ALTERADO DE ACORDO COM A LEI Nº 081/2004 

 

ANEXO III 

DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DOS CARGOS E NÍVEIS SALARIAIS 

 

CARGO SÍMBOLO NÍVEL SALARIAL QUANTITATIVO 

Secretário CDS I-A 01 

Procurador CDS I 01 

Chefe de Gabinete CDS IV 01 

Superintendente CDS IV 05 

Diretor de Departamento CDS V 18 

Tesoureiro CDI II 01 

Assessor Técnico I CAT VII 10 

Assessor Técnico II CAT VI 05 

Assessor Especial CAE VIII 01 

Assessor Administrativo A CAE XI 15 

Assessor Administrativo B CAE X 02 

Assessor Administrativo C CAE IX 06 

Diretor Escolar CDI III 01 

Controlador Geral CGM I-B 01 

Total   68 

 

 

C.D.S - CARGO DE DIREÇÃO SUPERIOR 

 

C.D.I - CARGO DE DIREÇÃO INTERMEDIÁRIA 

 

C.AT - CARGO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO 

 

C. A.E - CARGO DE ASSESSORAMENTO ESPECIAL 

 

C.G.M - CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 

 

 

 


