
PROJETO DE LEI N
0 
1.523 de 12 de janeiro de 2001. 

 

"Altera a Lei Municipal nº 980 de 05 de abril de 1990,  cria 

cargos comissionados  e dá outras providências” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVA e eu, 

Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1°. - Por força da presente Lei, fica criado o cargo de Tesoureiro, a nível de 

3º escalão, com uma vaga, para compor o quadro organizacional da Prefeitura 

Municipal, alterando o Anexo  VI, da Lei Municipal nº 980 de 13 de agosto de 

1990- Secretaria Municipal da Saúde. 

 

Parágrafo 1º: O cargo atenderá o Fundo Municipal de Saúde. 

 

Parágrafo 2º - A Tesouraria será subordinada diretamente ao 

Secretário Municipal de Saúde, e, sua coordenação será exercida pelo Tesoureiro. 

É o órgão responsável pelo recebimento, pagamento, guarda e movimentação da 

receita do Fundo Municipal da Saúde. 

 

Parágrafo 3º - São atribuições especificas do Tesoureiro: 

I – registrar a entrada de toda e qualquer receita do Fundo Municipal de 

Sáude; 

II – efetuar o pagamento dos servidores à disposição do Fundo 

Municipal de Saúde, credenciados ou prestadores de serviços; 

III – efetuar o pagamento das despesas autorizadas, mantendo o 

controle e planejamento dos prazos de vencimento das contas; 

IV- conferir, juntamente com o Secretário Municipal da Saúde, a 

produtividade dos credenciados e prestadores de serviços;  

V – guardar com a devida segurança, os talonários de cheques, manter 

os saldos atualizados para informação diária das disponibilidades ao Secretário 

Municipal de Saúde. 

 

Art. 2º - Fica estabelecido o número de três  vagas para o cargo de Assessor 

Jurídico previsto no Anexo II,  sendo duas para atender o Gabinete do Prefeito e 

uma para assessorar o Departamento de Compras – Comissão Especial de 

licitação, Divisão de Planejamento e Organização, as Secretarias Municipais da 

Saúde e Educação, os Fundos, Fundações e Autarquias  Municipais. 
 

Art.3º - Fica criado o cargo de Tesoureiro, a nível de 3º escalão, com uma vaga, 

para compor o quadro organizacional da Prefeitura Municipal, alterando o Anexo 



VIII - Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
 

Parágrafo 1º: O cargo atenderá o Fundo Municipal de Educação. 

 

Parágrafo 2º - A Tesouraria será subordinada diretamente ao 

Secretário Municipal de Educação, e, sua coordenação será exercida pelo 

Tesoureiro. É o órgão responsável pelo recebimento, pagamento, guarda e 

movimentação da receita do Fundo Municipal da Saúde e prestação de contas ao 

Secretário Municipal de Educação. 

 

Parágrafo 3º - São atribuições especificas do Tesoureiro: 

I – registrar a entrada de toda e qualquer receita do Fundo Municipal de 

Educação; 

II – efetuar o pagamento dos servidores à disposição do Fundo 

Municipal de Educação, credenciados ou prestadores de serviços; 

III – efetuar o pagamento das despesas autorizadas, mantendo o 

controle e planejamento dos prazos de vencimento das contas; 

IV- conferir, juntamente com o Secretário Municipal da Educação, a 

produtividade dos credenciados e prestadores de serviços;  

V – guardar com a devida segurança, os talonários de cheques, manter 

os saldos atualizados para informação diária das disponibilidades ao Secretário 

Municipal de Saúde; 

VI – prestar contas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

Art. 4º -   O provimento inicial dos cargos de que trata a presente lei será por 

nomeação em comissão, nos termos da Lei Municipal nº 947/90, de 05 de abril de 

1990. 

 

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação. 

 

Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

Goiás, aos doze dias do mês de janeiro do ano dois mil e um  (12.01.2001). 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Ilustres Vereadores: 

 

Justifica-se a aprovação do Projeto de Lei acima enumerado, 

face à necessidade de provimento das diversas funções, para atendimento nas 

Secretaria Municipais de Saúde e Educação, face às instituições de Fundos 

Municipais. 

Esclarecemos que nos quadros da municipalidade, não existem 

criados todos os cargos de forma a atender os trabalhos decorrentes dos Fundos 

Municipais como devido e exigido. Até o momento, a prestação de serviços na 

área mencionada, tem sido através de contrato ou credenciamento, o que não é 

mais possível.  

Quanto ao estabelecimento de número de três vagas para o 

cargo de Assessor Jurídico, serão duas vagas para o Gabinete do Prefeito, visando 

atender o elevado número de expediente forense e emissão de pareceres em 

processos administrativos, considerando todas as atribuições inerentes e uma para 

assessorar o Departamento de Compras – Comissão Especial de Licitação, 

Divisão de Planejamento e Organização, as Secretarias Municipais da Saúde e 

Educação, os Fundos, Fundações e Autarquias  Municipais. 

Certos da atenção e, por tratar-se de matéria de relevância 

ímpar, contamos com a aprovação da mesma. 

                      Atenciosamente. 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


