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LEI Nº. 230/2007                                  DE 27 DE AGOSTO DE 2007 
 

“Altera a Lei 134 de 28 de fevereiro de 2005, 
alterando o § 4º do artigo 2º, o artigo 23, o 
anexo III e acrescentando o artigo 24-A e dá 

outras providências” 
 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de 
Goiás, DECRETA, e eu, Prefeito Municipal, SANCIONO, a seguinte Lei: 

 

                      Art. 1°. O § 4º do artigo 2º, o artigo 23 e o anexo III da Lei 134 
de 28 de fevereiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação: 
  

 “Art. 2.º....................................................................................... 
 

 § 4º. Secretaria de Saúde e Saneamento Básico: 
 I - Superintendência de Saúde e Saneamento Básico; 

 a) Departamento de Vigilância Sanitária; 
 b) Departamento de Saúde.” 
  

“Art. 23. A Superintendência de Saúde e Saneamento 
básico compete: 

I - desenvolver as atividades planejadas na área de saúde, 
coordenando, supervisionando; 
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 de todas as despesas da área de 

saúde; 
V - propor ações que contribuam para o melhoramento do 

atendimento da população; 
VI - promover campanhas, utilizando recursos próprios ou 
em convênio com o Estado, que visem melhorar a 

assistência médica preventiva.                               
VII - estabelecer mecanismos de atuação nas áreas 

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

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

degradam o meio ambiente; 
X - elaborar projetos visando a recuperação das áreas 
degradadas; 

XI - realizar reuniões, palestras, seminários ou outros 
eventos com a finalidade de prestar orientação à 

população; 
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XII - realizar estudos e elaborar projetos com objetivos de 
aproveitamento do lixo domiciliar, comercial ou industrial, 

estabelecendo o destino final, do lixo não aproveitável. 
XIII - 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; 
XIV - 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; 

XV - 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;   

XVI - 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.” 
 

“ANEXO III 
DEMONSTRATIVO DO QUANTITATIVO DOS CARGOS E NÍVEIS SALARIAIS 

 

CARGO SÍMBOLO NÍVEL SALARIAL QUANTITATIVO 

Secretário CDS I-A 06 

Procurador CDS I 01 

Chefe de Gabinete CDS IV 01 

Superintendente CDS IV 07 

Diretor de Departamento CDS V 14 

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 

Controlador Geral CGM I-B 01 

Diretor Escolar CDI I-C 01 

Secretário Escolar CDI I-D 01 

Total   71 

 

 
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” 
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 Art. 2°. Acrescenta-se à Lei 134 de 28 de fevereiro de 2005, o 
seguinte artigo 24-A: 
 

     “Art. 24-A. Ao Departamento de Saúde compete:  
I - manter controle diário dos medicamentos existentes no 

setor e nas unidades de saúde; 
II - manter controle dos atendimentos, encaminhamentos e 

de todas as despesas da área de saúde; 
III – coordenar a execução das atividades planejadas na 
área de saúde; 

IV – controlar a escala dos servidores e profissionais da 
área de saúde; 

V – responder diretamente pelo Posto de Saúde e serviços 
afins; e, 
VI – controlar a execução dos serviços no Posto de Saúde.”   

 
 Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
  
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, 

Estado de Goiás, aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de 2007. 

 

 
 

ÁLVARO CONRADO FRANCISCO 

Prefeito Municipal 
 

 
 


