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LEI Nº 980/90 DE 13 DE 

AGOSTO DE 1990. 

 
“Dispõe sobre implantação de nova 

estrutura, na prefeitura Municipal de 

Goiatuba, Estado de Goiás, revogando as 

Leis nº 937/89, 953/90, 954/90”. 
 

A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, APROVOU e ou, Prefeito 

Municipal, SANCIONA a seguinte Lei: 
 

 Art. 1º - Fica Implantada nova estrutura administrativa na Prefeitura Municipal 

de Goiatuba, de Acordo com as disposições da presente Lei e de seus anexos I, II, III, 

IV, V, VI, VII, VIII, IX, e X. 

 Art. 2º - A Estrututura Administrativa da Prefeitura ficará composta de 

Assessorias e secretárias, sendo que estas se subdividem em Divisões Departamentos 

e Setores. 

 Art. 3º - Os órgãos que constituem a base da administração municipal são a 

Assessoria de Gabinete, a Assessoria Jurídica , a Secretaria de Finanças, a Secretária 

de Administração e planejamento, a Secretária de Obras e Serviços Urbanos, a 

secretária do Bem- Estar Social, a secretária de educação e cultura, a Secretária de 

Agricultura e Sbprefeituras. 

 Art. 4º - A Assessoria de Gabinete é dirigida pelo “Assessor de Gabinete”, 

Assessoria Jurídica pelo “Assessor Jurídico”, as Secretárias pelos “Secretários”, as 

Divisões pelos “Diretores de Divisão”, os Departamentos pêlos “Chefes de 

Departamentos os Setores pêlos Encarregados de Setor”. 

 Art. 5º - São Atribuições gerais e comuns do Assessor de Gabinete, do 

Assessor Jurídico e de todos os Secretários: 

I. colaborar e auxiliar o prefeito no estabelecimento de metas e  objetivos para 

sua Secretaria, na formulação dos respectivos orçamentos físico- financeiros e 

desenvolver esforços para a sua realização; 

II. elaborar, administrar e controlar i orçamento de sua Secretaria, zelando para 

que receita e despesa se mantenham de acordo com os níveis planejados e que 

despesas sejam realizadas com bom- senso e racionalidade; 

III. planejar, organizar e controlar as atividades de sua Secretaria, manter sua ação 

integrada com os objetivos e metas do Governo Municipal e com os traçados 

para a própria Secretaria; 

IV. prestar contas dos atos e atividades de sua Secretaria ao Prefeito Municipal, á 

Câmara Municipal e aos órgãos que couberem, através de relatórios periódicos 

que qualifiquem e dimensionem sua atuação; 

V. colaborar, sempre que necessário, com as demais secretarias e órgãos da 

administração; 
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VI. representar o Prefeito, sempre que necessário, em ocasiões e eventos ligados a 

sua atividade e em outros de qualquer natureza, para os quais receba delegação; 

VII. coordenar atividades do pessoal lotado na Secretaria, zelando para que suas 

obrigações sejam executadas em padrões e níveis compatíveis com o interesse 

público; 

VIII. cumprir e fazer cumprir as disposições deste regulamento, as orientações do 

Prefeito Municipal, todas as normas e regulamentos oficiais e internos relativos 

a sua atividade.                

Art. 6º )- São atribuições gerais e comuns de todos os Diretores de Divisão e do 

tesoureiro Municipal: 

I. colaborar com sua chefia no estabelecimento de objetivos e metas para sua 

área, na formulação dos respectivos orçamentos físico financeiros e 

desenvolver os esforços necessários para sua realização; 

II. prestar contas dos atos e atividades de sua divisão a sua chefia e aos órgãos que 

couberem, de relatórios periódicos que qualifiquem e dimensionem sua 

atuação; 

III. colaborar, sempre que necessário, com as demais divisões da Secretaria e 

outros órgãos da Administração; 

IV. representar o Secretário, sempre que necessário, em  ocasiões e eventos, por 

natureza, ligados a sua atividade ou em outros, de qualquer natureza, para os 

quais receba delegação; 

V. controlar e administrar o orçamento de sua Divisão, mantendo- o de acordo 

com os níveis planejados; 

VI. coordenar as atividades do pessoal lotado na Divisão, zelando para que suas 

obrigações sejam executadas de acordo com padrões e níveis compatíveis com 

o interesse público; 

VII. cumprir e fazer cumprir as disposições deste regulamento, as orientações de 

sua chefia, todas as leis, normas e regulamentos oficiais e internos relacionados 

com sua atividade. 

Art. 7º) – São atribuições gerais e comuns de todos os Chefes de Departamentos: 

I. colaborar com sua  chefia no estabelecimento de objetivos e metas para sua 

área, na formulação dos respectivos físico- financeiros, desenvolvendo os 

esforços necessários para sua realização; 

II. prestar contas dos atos e atividades de seu departamento a sua chefia e aos 

órgãos que  couberem, através de relatórios periódicos; 

III. colaborar com os demais departamentos da Secretaria e com outros órgãos da 

administração, sempre que necessário; 

IV. administrar e  controlar o orçamento de seu departamento, mantendo-o de 

acordo com os níveis planejados; 

V. coordenar as atividades do pessoal lotado no Departamento, zelando para que 

suas atividades e obrigações sejam executadas em padrões e níveis com o 

interesse público; 

VI. cumprir as disposições de sua chefia, leis, normais, regulamentos oficiais e 

internos. 
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Art. 8º)- São atribuições gerais e comuns dos encarregados de setores: 

I. executar, fazer executar e controlar as atividades do setor, zelando para que se 

realizem em padrões e níveis compatíveis com o interesse público; 

II. zelar pelo patrimônio da Prefeitura colocado à disposição do setor, manter sua 

guarda, providenciar sua manutenção e reparos, conservando-os em perfeita 

condição de funcionamento; 

III. efetuar permanente controle e registro estatístico em relação a operações e atos 

praticados no setor e encaminha-los periodicamente a sua chefia para 

informação e análise; 

IV. colaborar, sempre que necessário, com os demais setores da Divisão e com 

outros órgãos da administração. 

Art. 9º)- As atribuições específicas de cada órgão e respectivos titulares são as que 

estão descritas nos anexos da presente Lei. 

Art. 10º) - VETADO 

Art. 11º)- Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as Leis 

nº 937/89, 953/90 e 954/90. 

 

 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, aos treze(13) dias do mês     de 

agosto de mil novecentos e noventa (1990).                     

 

 

 

 

 

 

 

Aírton Sebastião alla                                           Moisés Divino Pires 

   Prefeito Municipal                                            Sec. Ad. e Planejamento 

 

Valdivino Marques da Costa                                José Waldici Lucatti 

      Assessor Jurídico                                                Assessor de Gabinete 
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ANEXO   I 

ASSESSORIA DE GABINETE 
 

 A Assessoria de  Gabinete em nível de secretária e Diretamente subordinada ao 

Prefeito Municipal, é o órgão encarregado de assistir o Prefeito, nas funções político 

– administrativas. 

 

São  suas atribuições especificas 

 

I manter o Prefeito informado sobre qualquer processo político administrativo de 

interesse do Município e sobre o noticiário que faça à administração e sobre o 

noticiário que faça referência à Administração Municipal. 

II auxiliar no planejamento, elaboração dos pronunciamentos públicos do 

prefeito; 

III elaborar os projetos de leis de iniciativa do Executivo, redigir as respectivas 

mensagens e justificativas; 

IV encaminhar à Assessoria Jurídica, para respectivos parecer, os autógrafos de lei 

provenientes da Câmara Municipal e Encaminhá-los, em seguida ao Prefeito, 

para sanção ou veto; 

V. estudar e despachar, juntamente com o Prefeito, as reivindicações dos 

vereadores, dando ciência ao legislativo dos despachos ou medidas 

administrativas; 

VI. redigir, registrar em livro próprio e mandar publicar editais , portarias, decretos 

e leis; 

VII. fornecer, a quem interessar, mediante solicitação e despacho, cópias e certidões 

de quaisquer atos da administração municipal; 

VIII. organizar, controlar e manter atualizado o arquivo geral da Prefeitura, 

exercendo maior controle sobre documentos e informações de importância vital 

para a administração; 

IX. organizar e controlar as reuniões do Prefeito com os secretários municipais e 

demais assessores da administração, para tratar de interesses do município; 

X. tomar conhecimento da correspondência recebida, responder, despachar ou 

encaminhá-la ao órgão competente, para equacionar e solucionar os assuntos, 

bem como tomar conhecimento das providências tomadas, com observação dos 

prazos, se houver; 

XI. redigir, espedir e arquivar a correspondência oficial do Prefeito.  
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Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, aos treze(13) dias do mês     de 

agosto de mil novecentos e noventa (1990).                     

 

 

 

 

 

 

 

Aírton Sebastião alla                                           Moisés Divino Pires 

   Prefeito Municipal                                            Sec. Ad. e Planejamento 

 

Valdivino Marques da Costa                                José Waldici Lucatti 

      Assessor Jurídico                                                Assessor de Gabinete 
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ANEXO II 

 

ASSESSORIA JURÍDICA 

 

 A Assessoria Jurídica, em nível  de Secretaria e subordinada diretamente 

ao Prefeito Municipal, é o órgão encarregado de assessorar o Prefeito e demais 

órgãos da Prefeitura, nos assuntos de natureza jurídica, de opinar sobre projetos de lei 

a se encaminharem à Câmara Municipal, sobre autógrafos de lei referentes a projetos 

de autoria do Legislativo, de elaborar minuta de contratos a serem firmados, de 

proceder a colaboração judicial ou extrajudicial da Dívida Ativa de Representante o 

Município em Juízo. 

 

  São suas atribuições especificas: 

 

I. opinar sobre autógrafo de lei apresentado s pelo Legislativo Municipal, 

observando os principais legais e constitucionais e a sua influência na 

administração;  

II. emitir parecer sobre os projetos de lei de iniciativa do chefe do Poder 

executivo, a serem enviados à apreciação do legislativo Municipal; 

III. elaborar minutas de contratos e convênio a se firmarem, observando a normas e 

princípios legais que a matéria, pertinentes a cada caso, especificamente; 

IV. proceder a cobrança judicial e extrajudicial da Dívida Ativa e Representar a 

prefeitura em juízo, em todos os Trâmites em que a mesma seja envolvida, 

como ré ou autora, zelando pelo seu patrimônio e conceito público; 

V. assessorar, Juridicamente, o Prefeito Municipal e todos os órgãos da 

administração, no sentido de que os serviços públicos se realizem com respaldo 

legal, quanto ao gozo de direitos e cumprimento que dispõe a Lei; 

VI. coordenar a assessorar as concorrências públicas, realizadas pela Prefeitura , 

para adquirir bens móveis e imóveis, alienar bens do patrimônio do Município, 

conceder, permitir ou autorizar a exploração de   serviços locais; 

VII. emitir parecer sobre projetos de loteamento, desmembramento e parcelamento 

do solo urbano, observar os dispositivos legais, exigências do plano Diretor, 

uso e ocupação do solo. 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, aos treze(13) dias do mês     de 

agosto de mil novecentos e noventa (1990).                     

 

Aírton Sebastião alla                                           Moisés Divino Pires 

   Prefeito Municipal                                            Sec. Ad. e Planejamento 
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Valdivino Marques da Costa                                José Waldici Lucatti 

      Assessor Jurídico                                                Assessor de Gabinete 
 

 

 

 

ANEXO III 

 

SECRETÁRIA DE FINANÇAS 
 

  A Secretária de finanças, subordinada diretamente ao Prefeito Municipal, 

é o órgão encarregado de exercer a política econômica e financeira do Município, das 

atividades referentes ao lançamento , fiscalização e arrecadação dos tributos e demais 

rendas municipais, do recebimento, pagamento, guarda e movimentação dos dinheiro 

e valores do Município, da elaboração dos orçamentos, do controle e escrituração 

contábil da Prefeitura, do assessoramento geral em assunto Fazendário. 

 

  São sua atribuições especificas: 

 

I. coordenar a execução da política econômica e financeira do município, 

planejando a execução da receita e fixação de despensas, procurando evitar a 

evasão de rendas e gastos desnecessários; 

II. supervisionar a fiscalização Fazendária e de posturas, a aplicação de normas 

concernentes a construção , reforma modificação e demolição de prédios, a 

concessão de alvarás de funcionamento de estabelecimento comerciais, 

industriais e de prestação de serviços; 

III. coordenar a arrecadação de impostos e demais tributos municipais, 

respondendo pela guarda dos dinheiros e valores pertencentes ao erário público 

e pagamento das despesas orçamentárias e extraorçamentárias do Município; 

IV. colaborar na elaboração do Plano plurianual de Investimento, do Plano Diretor, 

do Plano de desenvolvimento Urbano, instrumentos básicos da administração 

municipal; 

V. efetuar os registros contábeis do fatos administrativos concernentes a receitas e 

despesas orçamentárias e extraorçamentárias, de mostrando claramente a 

situação econômica, financeira e patrimonial  da municipalidade; 

VI. inscrever, na Divida Ativa do município, os contribuintes omissos e 

providências sua cobrança judicial. 

 

A Secretária de finanças exercerá suas atividades através dos seguintes 

órgãos que compõem sua estrutura organizacional: 

 

1. DIVISÃO DE CONTABILIDADE 

1.1 – SETOR DE ESCRITURAÇÃO 

1.2 SETOR DE EMPENHO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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2. TESOURARIA 

3. DIVISÃO 

3.1 – DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 

3.1.1 – SETOR DE CADASTRO DE CONTRIBUINTES 

3.1.2 SETOR DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS 

 

3.2 – DEPARTTAMENTO  DE FISCALIZAÇÃO 

 

3.2.1 – SETOR DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIO 

3.2.2 – SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS 

 

1 – DIVISÃO DE CONTABILIDADE 

 

  A Divisão de Contabilidade, subordinada ao Secretário Municipal de 

finanças, é o órgão responsável pêlos registros contábeis, elaboração dos orçamentos 

anuais, execução orçamentárias  e prestações de contas do Município. 

 

  São suas atribuições especificas: 

 

I. registrar contabilmente a execuçào da receita e despesa orçamentárias e extra-

orçamentárias, registro patrimoniais, situação financeira e econômica do 

município; 

II. realizar os balancetes mensais e os balanços anuais, financeiro, econômico e 

patrimonial, com as respectivas demonstrações e execução orçamentária da 

receita e da despesa; 

III. encaminhar  ao Tribunal  de contas dos municípios, através de seu órgão local, 

os balancetes mensais, os balanços anuais, as prestações de contas, 

devidamente acompanhadas de documentação, demonstrativos e anexos, 

exigidos pela legislação vigente e normas emanadas daquela egrégio Corte; 

IV. obedecer aos percentuais mínimos obrigatórios  para realização de despesas de 

capital e ensino, referentes a receitas tributárias próprias e provenientes do 

Fundo de Participação dos Municípios; 

V. efetuar as prestações de contas referentes a receitas provenientes do fundo de 

Participação dos Municípios e das verbas recebidas com destinação própria; 

VI. oferecer subsídios ao secretário Municipal de Finanças, para que, juntamente 

com o Secretário Municipal da administração e Planejamento, possam elaborar 

o Plano Plurianual de investimentos, o Plano de Desenvolvimento Urbano; 

VII. elaborar os orçamentos anuais, estimado a receita e fixando a  despesa, com 

critérios racionais, observando-se o crescimento demográfico, a potencialidade 

e o aumento progressivo do poder de arrecadação de Município. 

 

1.1 – SETOR DE ESCRITURAÇÃO 
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O Setor de Escrituração, subordinada ao Diretor da Divisão de 

Contabilidade, é o órgão responsável pela escrituração contábil da administração 

municipal. 

 

  São suas atribuições especificas: 

I. registrar contabilmente a execução da receita e despesa orçamentária e extra-

orçamentária, variações patrimoniais, contas a receber e a pagar, dívida ativa, 

superávit e défit orçamentário, espelhando com clareza a situação econômica, 

financeira e patrimonial da Prefeitura; 

II. elaborar os balancetes mensais, os demonstrativos e anexos de receita e 

despesa.    

 

 

1.2 – SETOR DE EMPENHOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 O Setor de Empenhos e Prestação de Contas, subordinado ao Diretor da 

Divisão de Contabilidade, é o órgão responsável pelo controle da despesa 

orçamentária e elaboração das prestações de contas 

 

 São suas atribuições específicas: 

 

I. emitir empenhos 

II.  e ordens de pagamento das despesas, mantendo controle da execução 

orçamentária, indicando recursos para suplementação de dotações e abertura de 

créditos especiais; 

 

III. controlar os percentuais mínimos obrigatórios para a realização de capital e 

ensino, referentes a receitas tributárias próprias e provenientes do Fundo de 

Participação dos Municípios; 

 

IV. preparar a documentação necessária, elaborar as prestações de contas mensais e 

anuais para o Tribunal de Contas dos Municípios, com os demonstrativos e 

anexos exigidos pela Legislação vigente e normas emanadas daquele Tribunal; 

 

V. elaborar, juntamente com a documentação necessária, as prestações de contas 

dos recursos referentes ao Fundo de Participação dos Municípios e das verbas 

com destinação própria, observando-se os prazos determinados. 

 

2. TESOURARIA 

 

 A Tesouraria, coordenada pelo Tesoureiro Municipal e subordinada 

diretamente ao secretário Municipal de Finanças, é o órgão responsável pelo 

recebimento, pagamento, guarda e movimentação dos dinheiros e demais valores do 

Município. 



 10 

 

  São suas atribuições específicas: 

 

I. registrar a entrada de receitas orçamentárias e extra-orçamentárias do 

Município, dos valores ou títulos caucionados em garantia de execução de 

obras, pagamentos de tributos ou outras dívidas ajuizadas; 

II. efetuar o pagamento dos funcionários municipais, das despesas realizadas, das 

contas da Municipalidade, sejam as mesmas orçamentárias ou extra-

orçamentárias, mantendo controle e planejamento dos prazos de vencimentos 

das contas públicas; 

III.   manter sob sua guarda e controle os dinheiros e demais valores da Prefeitura, 

inclusive os recebidos em caução; 

IV. guardar, sob sua responsabilidade, os talonários de cheques, manter os saldos 

atualizados, para informação diária das disponibilidades ao Secretário 

Municipal de Finanças. 

 

                                         3. DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO 

 

  A Divisão de Arrecadação, subordinada diretamente ao Secretário 

Municipal de Finanças, é o órgão encarregado de aplicar os dispositivos referentes à 

tributação e fiscalização. 

  São suas atribuições específicas: 

 

I. coordenar a arrecadação dos impostos e demais tributos municipais, 

respeitando e aplicando as disposições das Constituições Federal  Estadual, do 

Código Tributário Nacional e do Código Tributário Municipal e Também os 

demais dispositivos legais e normativos pertinentes à tributação; 

II. supervisionar a fiscalização Fazendária e de posturas, em todos os seus 

aspectos e abrangências, respeitando e cumprindo as disposições das 

Constituições Estadual e Federal, do Código Tributário Nacional, do Código 

Municipal de Posturas e demais dispositivos legais pertinentes à Fiscalização; 

III. orientar a inscrição, na dívida ativa do Município, contribuintes omissos e 

providenciar cobranças judicial. 

 

3.1 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 

 

O Departamento de tributação, subordinado ao Diretor da Divisão de 

arrecadação, é o órgão responsável pela tributação dos impostos, taxas e tributação 

dos impostos, taxas e tributos municipais e pela manutenção do cadastro de 

contribuintes e pelo serviço da Dívida Ativa. 

São suas atribuições específicas: 

I. conceder alvará de construção para edifícios residenciais, comerciais e 

industriais; 
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II. emitir alvará de habitação ou “habite-se”, para edifícios concluídos dentro das 

normas e padrões estabelecidos pela municipalidade e dos requisitos de 

segurança, exigidos para os fins a que se destinem tais edifícios; 

III. expedir alvará de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, 

industriais e de prestação de serviços; 

IV. coordenar a tributação e recolhimento dos impostos, taxas e demais tributos 

municipais, pêlos contribuintes e usuários de serviços públicos, respeitando e 

aplicando as disposições da Constituição Estadual, do Código Tributário 

Nacional, do Código Tributário Municipal e demais dispositivos legais e 

normativos pertinentes à matéria; 

V. inscrever, na dívida ativa Municipal, os contribuintes omissos e, após a 

publicação dos editais de chamamento concedendo prazos para a cobrança 

amigável, encarregado a Assessoria Jurídica da cobrança judicial. 

 

3.1.1 – SETOR DE CADASTRO DE CONTRIBUINTES 

 

O Setor de Cadastro de Contribuintes, subordinado ao Chefe do 

departamento de tributação, é o órgão responsável pelo cadastramento de prédios e 

loteamentos urbanos, de estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de 

serviços, tendo pôr finalidade a tributação dos impostos, taxas e demais tributos sobre 

propriedades urbanas, estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de 

serviços. O setor de Cadastro de Contribuintes deverá encarregar-se ainda da guarda e 

manutenção mencionados cadastros e de fornecer subsídios ao Departamento de 

Fiscalização. 

 

  São suas atribuições específicas: 

 

I. cadastrar e manter atualizado o cadastro dos prédios e loteamento urbanos, 

estabelecimentos comerciais, industriais e da prestação de serviços, tendo pôr 

finalidade o lançamento dos impostos, taxas e tributos sobre as propriedades 

urbanas e estabelecimentos acima citados; 

II. atualizar, monetariamente, dentro de critérios legais adotados pela 

municipalidade, os valores venais das propriedades urbanas, evitando o 

desgaste econômico da receita tributária do Município. 

 

3.1.2 – SETOR DE LANÇAMENTO DE TRIBUTOS 

 

O Setor de Lançamento de Tributos, subordinado ao chefe do 

Departamento de Tributos, é o órgão encarregado de proceder o lançamento de 

impostos, taxas e tributos de competência do Município. 

 

São suas atribuições específicas: 
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I. calcular o valor e emitir carnes e guias para recolhimento dos impostos, taxas e 

demais tributos de competência do Município;  

II. proceder a avaliação de imóveis alienados, para adequar seus valores à tributos 

do impostos de transmissão “inter-vivos”, de acordo com as formas previstas 

em lei; 

III. inscrever, na Dívida Ativa do Município, os contribuintes omissos, publicar os 

editais de chamamento, concedendo prazos para cobrança amigável. 

 

3.2 – DEPARTAMENTO DE FIACALIZAÇÃO  

 

O Departamento de Fiscalização, subordinado ao Diretor da 

Divisão de Arrecadação, é o órgão responsável pela fiscalização Fazendário e de 

posturas do município. 

 

São suas atribuições específicas: 

 

I. supervisionara vistoria de estabelecimentos industriais, comerciais e de 

prestação de serviços, tendo pôr finalidade o parecer sobre concessão da alvará 

de verificação de funcionamento;  

II. promover a fiscalização tributária dos estabelecimentos comerciais, industriais 

e normativos, com relação aos tributos de competência do Município; 

III. fiscalizar o cumprimento das disposições do Código de Posturas do Município. 

 

3.2.1 – SETOR DE FISCALIZAÇÃO FAZENDÁRIA 

 

O Setor de Fiscalização Fazendária, diretamente subordinado ao 

Chefe do Departamento de Fiscalização e sob a orientação deste, é o órgão 

encarregado a aplicação Fazendária. 

 

São suas atribuições específicas: 

 

I. vistoria os estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, 

tendo pôr finalidade parecer sobre concessão de alvará de verificação e 

funcionamento; 

II. proceder a fiscalização e aplicação dos dispositivos tributários, observando 

normas e disposições legais relativas aos tributos de competência do 

Município; 

 

3.2.2 – SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS 

 

O Setor de fiscalização de Posturas, diretamente subordinado ao 

chefe do Departamento de Fiscalização e sob a orientação desta, é o órgão 

encarregado da fiscalização dos posturas públicas. 
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São suas atribuições específicas: 

 

I. vistoriar e cumprir os dispositivos legais e normativos referentes a construção, 

reforma, modificação, demolição de prédios, tendo pôr finalidade o 

fornecimento de alvará de habilitação;  

II. fiscalizar o cumprimento das disposições do Código de posturas do Município. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, aos treze(13) dias do mês     de 

agosto de mil novecentos e noventa (1990).                     

 

 

Aírton Sebastião alla                                           Moisés Divino Pires 

   Prefeito Municipal                                            Sec. Ad. e Planejamento 

Valdivino Marques da Costa                                José Waldici Lucatti 

      Assessor Jurídico                                                Assessor de Gabinete 
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ANEXO IV 

 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

A Secretária de administração e planejamento, subordinado 

diretamente ao Prefeito Municipal, é o órgão encarregado de planejar, organizar, 

controlar e executar ações e meios de apoio aos de mais órgãos da administração, 

provendo e mantendo, de forma adequada, recursos materiais e humanos. É também o 

órgão encarregado de prever e diagnosticar as necessidades futuras de atuação da 

municipalidade, organizando-as em projetos, conforme as prioridades estabelecidas 

pelo governo municipal. 

São suas atribuições específicas: 

 

I. planejar, organizar e controlar o provimento adequado de recursos materiais e 

humanos para todas as áreas da administração municipal; 

II. planejar organizar e controlar os serviços de apoio administração aos demais 

órgãos, tais como vigilância e guarda, manutenção administrativa e 

comunicação; 

III. diagnosticar as necessidades de atuação futura, elaborar planos e projetos, 

visando atender tais necessidades, metas e objetivos da administração; 

IV. controlar e coordenar as ações do quadro de pessoal municipal, elaborar planos 

e projetos, organizar sua contratação, desenvolvimento e remuneração, bem 

como os serviços diretos ou indiretos; 

V. administrar o fornecimento hábil e oportuno de materiais e equipamentos a 

todas as áreas de atuação da Prefeitura, analisando a adequação e oportunidade 

de seus pedidos e providenciando a sua aquisição, segundo os trâmites, 

dispositivos e regulamentos pertinentes; 

VI. controlar patrimônio e estoque de bens e produtos de propriedade do 

Município, mantendo de forma sistemática e ordenada, registros de sua 

existência, localização de responsabilidade pelo serviço e posse aos setores 

competentes. 

A Secretaria de Administração e Planejamento executará suas atividades 

através dos seguintes órgãos que compõem sua estrutura organizacional: 

 

1. DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 

 

1.1.1-  DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

1.1.2-  SETOR DE COMPRAS 

1.1.3-  SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO             

1.2 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

1.2.1- SETOR DE PROTOCOLO E EXPEDIENTE 

 1.2.2 – SETOR DE GUARDA E VIGILÂNCIA 

  1.2.3- SETOR DE SERVIÇOS GERAIS 
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2- DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO 

 

 2.1- DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

  2.1.1- SETOR DE DESENVOLVIMENTO 

   2.1.2- SETOR DE OPERAÇÕES 

 

2.2 – DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 

 

2.2.1- SETOR DE PLANEJAMENTO 

2.2.2 – SETOR DE OPERAÇÕES 

 

3.DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 3.1- SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

 3.2- SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 

 

1. DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 

 

A divisão de Administração e Controle, subordinada diretamente ao Secretário de 

Administração, é o órgão responsável pela prestação de serviços internos de apoio 

aos demais setores da Prefeitura. 

   

São suas atribuições específicas: 

 

I. coordenar as atividades internas de apoio aos demais órgãos da 

administração, como guarda e controle das instalações, serviços de 

telefonia, reprografia, copa e cozinha; 

II. supervisionar e controlar os serviços de atendimento ao público e recepção, 

triagem e encaminhamento de papéis e documentos através do serviços de 

protocolo e expediente; 

III. coordenar e controlar o serviço de manutenção administrativa de setores 

públicos, administrados pôr outras divisões, como estádio municipal, 

Ginásio Municipal de esportes e estação Rodoviária. 

 

1.1 – DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 

O departamento de Compras, subordinado ao Diretor da Divisão de 

Administração e Controle, é o órgão encarregado de gerir o processo de 

aquisição de suprimentos, de materiais e bens de consumo em geral, para uso 

dos diversos órgãos da administração  e de fazer observadas as normas 

estabelecidas pôr outros órgãos que eventualmente efetuem compras. 
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São suas atribuições específicas:  

 

I. planejar, organizar, executar e fazer executar todas as ações necessários 

ao adequado suprimento de bens materiais de toda ordem, indispensáveis 

ao funcionamento da Prefeitura e dos seus diversos órgãos e 

seguimentos; 

II. organizar, cumprir e fazer cumprir processos e regulamentos para as 

operações de aquisição de bens solicitados, tais como requisições e 

processos de licitação; 

III. organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores, visando 

facilitar e agilizar o processo de compras, privilegiando sempre que 

possível, o comércio,  a indústria e os serviços locais. 

 

1.1.1 – SETOR DE SUPRIMENTOS 

 

O Setor de Suprimentos, subordinado ao Chefe do Departamento de 

compras, é o órgão responsável pelo abastecimento permanente de 

materiais de uso e consumo internos. 

 

1.1.2 – SETOR DE COMPRAS       

 

  O Setor de Compras, subordinado ao Chefe do Departamento de 

compras, é o órgão responsável pela aquisição de bens materiais, máquinas e 

equipamentos, necessários ao desenvolvimento e manutenção das atividades dos 

diversos segmentos da Prefeitura. 

 

1.1.2 – SETOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 

 

1.1.3 – SETOR DE ALMOXARIFADO E PARTRIMÔNIO 

 

O Setor de Almoxarifado e Patrimônio, subordinado ao Chefe do 

departamento de Compras, é o órgão responsável pelo recebimento, 

guarda, organização e distribuição dos bens materiais adquiridos pela 

Prefeitura e também pelo registro, identificação, controle da distribuição 

e alocação desses bens, móveis, máquinas e equipamentos. 

 

1.2 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   

 

O Departamento Administrativo, subordinado ao Diretor da Diretor da 

Divisão de Administração e controle, é o órgão encarregado de gerir e 

controlar as atividades de apoio aos demais órgãos da administração.  

São suas atribuições específicas: 

I. coordenar a recepção, registro e encaminhamento interno de documentos e 

correspondências, através do serviço de protocolo e expediente; 
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II. coordenar os serviços internos de telefonia, xerox, copa e limpeza; 

III. coordenar as atividades do serviço de vigilância, zelando pela guarda dos bens 

da Prefeitura e suas instalações. 

 

1.2.1 – SETOR DE PROTOCOLO E EXPEDIENTE 

 

O Setor de Protocolo e Expediente, subordinado ao Chefe do 

Departamento Administrativo, é o órgão encarregado de executar e controlar a 

recepção, registro e encaminhamento interno e externo de correspondências e 

documentos.  

 

1.2.2 – SETOR DE GUARDA E VIGILÂNCIA 

 O Setor de Guarda e Vigilância, subordinado ao Chefe do 

Departamento Administrativo, é o órgão responsável pela guarda dos bens e 

instalações da Prefeitura, bem como pela execução da vigilância em 

logradouros públicos, como praças, estádio, ginásio municipal de esportes, 

estação rodoviária, escolas e outras áreas indicadas. 

 

1.2.3 – SETOR DE SERVIÇOS GERAIS    

 

  O Setor de serviços Gerais, subordinado ao Chefe do departamento 

Administrativo, é o órgão responsável pelo controle e operação dos serviços de 

telefonia, telex, reprografia, copa e limpeza interna. 

 

2. DIVISÃO DE PLANEJAMENTO 

 

 

A Divisão de Planejamento e Organização, subordinada ao 

Secretário de Administração e Planejamento, é órgão responsável pêlos planos de 

desenvolvimento sócio- econômico da Prefeitura  e do Município, pelo Planejamento 

e organização de métodos de controle e gerenciamento de suas operações e 

atividades. 

 

São suas atribuições especificas: 

 

I. Planejar meios e organizar formas de desenvolvimento sócio – econômico do 

Município e da Prefeitura, elaborando planos e projetos que visem o seu 

crescimento, atendimento de suas aspeirações e realização de suas 

potencialidades; 

II.  Responsabilizar-se pela elaboração do Plano Diretor do Município e Plano de 

desenvolvimento Urbano; 

III. planejar e coordenar a implantação do sistema de processamento de dados pôr 

computação eletrônica e sua posterior operacionalização. 
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2.1 – DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

 

O Departamento de processamento de Dados, subordinados ao Diretor 

da Divisão de planejamento e Organização é o órgão responsável pelo Planejamento, 

organização, implantação e operacionalização, na Prefeitura, de processamento de 

dados, pôr computação eletrônica. 

 

São suas atribuições especificas: 

 

I. planejar a implantação do sistema de processamento eletrônico de dados, na 

Prefeitura elaborando planos de informatização, a partir de levantamento de 

necessidade; 

II. dimensionar a estrutura, nível a qualidade dos equipamentos necessários, 

orientar, participar do processo de aquisição e de sua instalação;  

III. elaborar Plano Diretor de Informática, prevendo a forma de atuação do 

Departamento, sistemas programas a serem implantados, estabelecendo 

prioridades, prazos e cronograma de trabalho; 

IV. acompanhar e coordenar a implantação de eventuais sistemas adquiridos de 

terceiros, assimilando e inteirando-se de aspectos técnicos e rotinas de 

trabalho, visando sua posterior manutenção e operacionalização; 

V. responder pelo treinamento e motivação dos usuários potenciais e efetivos de 

sistemas, máquinas e programas, visando facilitar e possibilitar a implantação 

de sistemas desenvolvidos; 

VI. zelar pela manutenção e guarda dos sistemas da Prefeitura, evitando sua cessão 

ou acesso a terceiros, sem o prévio consentimento de quem de direito. 

 

2.1.1 – SETOR DE DESENVOLVIMENTO 

 

O Setor de Desenvolvimento, subordinado ao Chefe do Departamento de 

Processamento de Dados, é o órgão responsável pelo dimensionamento, 

planejamento e desenvolvimento de sistemas e programas de processamento de 

dados, que atendam às necessidades de Organização e de informação da 

Prefeitura. 

 

São suas atribuições específicas: 

 

I. efetuar levantamento de necessidades, organizando-as em planos que 

dimensionem as demandas de equipamentos, pessoal e instalações. 

II. Elaborar programa de desenvolvimento de sistemas que atendam às 

necessidades diagnosticadas, estabelecendo prioridades, cronogramas  e prazos 

de trabalho e tarifas; 

III. Acompanhar e coordenar a implantação de sistemas adquiridos de terceiros, 

assimilando e inteirando-se de aspectos técnicos rotinas de trabalho, visando 

sua posterior manutenção e operacionalização; 
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IV. Responder pelo treinamento e motivação dos usuários potenciais e efetivos de 

sistemas, máquinas e programas, para possibilitar a implantação de sistemas e 

programas desenvolvidos; 

V. Zelar pela manutenção e guarda dos sistemas da Prefeitura, evitando cessão ou 

acesso a terceiros, sem prévio consentimento de quem de direito. 

 

2.1.2 – SETOR DE OPERAÇÕES 

 

O Setor de Operações, subordinado ao Chefe do Departamento de 

Processamento de Dados, é o órgão encarregado da gestão e operacionalização 

de todos os sistemas e programas introduzidos no CPD da Prefeitura. 

 

São suas atribuições específicas: 

 

I. efetuar programação, controlar o cumprimento de cronogramas e rotinas de 

trabalho e operação, visando a operacionalização ordenada, hábil e oportuna de 

todos os sistemas implantados; 

II. elaborar cronograma de atividades, turnos de trabalho e escalas de 

revezamento, visando o adequado atendimento ao fluxo e demanda de 

processamento de dados; 

III. programar, coordenar e responder pela organização e manutenção do arquivo 

de dados de rotinas e de rotina e de segurança, prevendo e evitando eventuais 

perdas ou prejuízos do sistema. 

 

2.2 – DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 

 

O Departamento de Planejamento, subordinado ao Diretor de Divisão de 

Planejamento e Organização, é o órgão responsável pela elaboração de planos e 

projetos de desenvolvimento do Município, pela organização e atividades internas da 

Prefeitura. 

 

São suas atribuições específicas: 

 

I. planejar e organizar formas e meias de desenvolvimento sócio – econômico do 

Município, elaborando planos e projetos que visem seu crescimento, 

atendimento de suas aspirações e realização de seu potencial; 

II. coordenar e responder pela elaboração do plano Plurianual de Investimentos, 

Plano Diretor do Município e Plano de desenvolvimento Urbano; 

III. elaborar normas disciplinadoras das atividades e operações internas da 

Prefeitura, organizando-as em manuais e regulamentos. 

 

2.2.1 - SETOR DE PLANEJAMENTO 
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O Setor de Planejamento, subordinado ao Chefe do Departamento de 

Planejamento, é o órgão responsável pela elaboração de todos os planos de 

desenvolvimento sócio- econômicos do Município. 

 

São suas atribuições específicas: 

 

I. elaborar planos e programas de desenvolvimento do município, responder 

diretamente pela formulação do Plano Diretor , do Plano Plurianual de 

Investimentos e do Plano de desenvolvimento Urbano; 

II. colaborar atividades com os diversos órgãos da Prefeitura, na elaboração de 

seus orçamentos anuais e, especialmente, com a Secretaria de Finanças, na 

coordenação de seu trabalho. 

 

2.2.2 – SETOR DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS 

 

O Setor de Organização e Método, subordinado ao chefe do 

Departamento de Planejamento, é o órgão responsável pela elaboração de normas e 

métodos para as principais ações e operações da Prefeitura. 

 

São suas atribuições especificas: 

 

I. elaborar normas e rotinas de procedimento para as principais operações e ações 

administrativas da Prefeitura, organizando-as em manuais e métodos de 

procedimento interno; 

II. padronizar o sistema de impressos e formulários da Prefeitura, seu sistema de 

circulação, dotando-os de características racionais e econômicas. 

 

3. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

O Departamento de Recursos Humanos, subordinado diretamente ao 

Secretário de Administração e Planejamento, é o órgão responsável  pela formulação  

e gestos de política de recursos humanos que possibilita a adequada contratação, 

manutenção de desenvolvimento do pessoal necessário à atividades da Prefeitura. 

São suas atribuições específicas: 

 

I. formular a política e plano de pessoal que possibilita a contratação, 

manutenção, e desenvolvimento do quadro necessário; 

II. programar, organizar e executar concursos públicos, visando contratar o 

pessoal necessário; 

III. elaborar planos de remuneração e benefícios, visando manter as remunerações 

compatíveis com as necessidades do pessoal e as condições sócio – econômicas 

da prefeitura; 

IV. elaborar e fazer executar planos de desenvolvimento de pessoal de forma a 

habilitar este, para o prefeito desempenho dos trabalhos e tarefas da Prefeitura; 
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V. administrar o cumprimento das obrigações legais e internas, relativas aos 

contratos de trabalho, com folhas de pagamento, recolhimento de tributos e 

encargos sociais. 

 

3.1 – SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

 

O Setor de Administração de Pessoal, subordinado ao Chefe do 

Departamento de Recursos Humanos, é o órgão responsável pelo cumprimentos de 

todas as obrigações legais e internas decorrentes de contratos de trabalho e relações 

trabalhistas mantidos com o pessoal. 

 

São suas atribuições específicas: 

 

I. planejar, organizar e fazer cumprir todos as obrigações decorrentes dos 

contratos de trabalho e relações trabalhistas; 

II. responder pela elaboração da folha de pagamento recolhimento dos encargos 

sociais; 

III. supervisionar o cumprimento dos obrigações pelo pessoal, estimular a 

harmonia e disciplina interna, exigir cumprimento de horários, normas de 

segurança e postura compatível com o decoro e a ética. 

 

3.2 – SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PESOAL 

 

O Setor de Desenvolvimento de pessoal, subordinado ao Chefe do 

Departamento de Recursos Humanos, é o órgão responsável pelo adequado 

suprimento de pessoal necessário, pelo seu desenvolvimento, de forma a atender. 

Hábil e oportunamente, as demandas de trabalho e mão de obra da Prefeitura. 

 

São suas atribuições específicas: 

 

I. promover o recrutamento e seleção de pessoal necessário, atender as exigências 

legais de concurso e outras exigências eventualmente  estabelecidas; 

II. promover o permanente desenvolvimento de pessoal, visando mantêlo 

habilitando ao cumprimento de suas obrigações. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, aos treze(13) dias do mês     

de agosto de mil novecentos e noventa (1990).                     

 

 

Aírton Sebastião alla                                           Moisés Divino Pires 

   Prefeito Municipal                                            Sec. Ad. e Planejamento 

Valdivino Marques da Costa                                José Waldici Lucatti 

      Assessor Jurídico                                                Assessor de Gabinete 
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ANEXO V  

 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

 

O Secretária de Obras e Serviços Urbanos, subordinada diretamente ao 

Prefeito Municipal, é o órgão responsável pelo planejamento e coordenação das 

atividades relacionadas à construção de estradas, pontes, ruas e escolas, pela 

administração dos serviços públicos mantidos pêlos municipalidades e pôr manter em 

condições de funcionamento as instalações de uso próprio. 

 

São suas atribuições específicas:  

I. planejar e administrar a construção e manutenção de prédios públicos, estradas, 

pontes, ruas e vias de acesso em geral; 

II. coordenar os serviços públicos, como matadouro municipal, estação rodoviária, 

cemitérios e zelar pela conservação de praças e jardins, bem como pela limpeza 

pública em geral; 

III. gerir e coordenar a produção de bens de uso próprio e da população, não 

disponíveis no município, tais como extração de areia, fabricação de tubos e 

artefatos de cimento; 

IV. responsabilizar-se pela iluminação pública, em convênio com órgãos 

competentes; 

V. zelar, ativa e permanentemente, pelos bens e instalações da Prefeitura, 

incluindo suas máquinas e viaturas. 

                   A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos exercerá suas atividades, 

através dos seguintes órgãos que compõem sua estrutura funcional: 

 

1. DIVISÃO DE OBRAS E ENGENHARIA 

 

1.1 – SETOR DE CONSTRUÇÕES    

 

1.2- SETOR DE TOPOGRAFIA 

 

2. DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 

3. DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS 

 

3.1 – MATADOURO MUNICIPAL 

3.2 – SETOR RODOVIÁRIA 

3.3 – SETOR DE PRAÇAS E JARDINS 

3.4  - SETOR DE CEMITÉRIOS 

3.5  - SETOR DE COLETA DE LIXO 

3.6  - SETOR DE LIMPEZA MECANIZADA 

3.7  - SETOR DE TUBOS E ARTEFATOS 

3.8  - SETOR DE DRAGA 
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4. DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E PAVIMENTAÇÃO 

 

4.1 –SETOR RODOVIÁRIO I 

4.2 – SETOR RODOVIÁRIO II 

4.3 – SETOR DE PAVIMENTAÇÃO 

 

5. DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO 

 

5.1 – SETOR DE ALMOCHARIFADO 

5.2  - SETOR DE OFICIANAS 

 

1. DIVISÃO DE OBRAS E ENGENHARIA 

 

A Divisão de Obras e Engenharia, subordinada ao Secretário de obras 

Públicos e Serviços Urbanos, é o órgão responsável pela elaboração de projetos, 

construção e manutenção de prédios e instalações destinados a uso próprio e 

público. 

 

          São suas atribuições específicas: 

 

I. elaborar projetos, acompanhar, fiscalizar a construção de prédios e instalações 

destinadas a uso próprio e público, assumindo total responsabilidade técnica; 

II. coordenar e providenciar a manutenção dos prédios e instalações da 

Prefeitura; 

III. administrar o zoneamento da área urbana do Município, proceder 

mapeamento de ruas e acessos, estudo e liberação de loteamentos, planejando 

sua ocupação racional e ordenada. 

 

1.1 – SETOR DE CONSTRUÇÕES 

 

O Setor de Construções, subordinado ao Diretor da Divisão de Obras e 

Engenharia, é o órgão responsável pela construção, reparos e manutenção de 

prédios e instalações de uso próprio e público. 

 

1.2 – SETOR DE TOPOGRAFIA 

 

O Setor de topografia, subordinado ao Diretor da Divisão de Obras 

e Engenharia, é o órgão encarregado de executar o zoneamento  da área urbana, 

delimitação de loteamentos, planejando sua ocupação de acordo com os preceitos 

legais e com a política do Município. 

 

2. DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
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A Divisão de Iluminação Pública, subordinada ao Secretário de Obras e 

Serviços Urbanos, é o órgão responsável pôr todos os serviços relativos à iluminação 

pública do Município. 

 

São suas atribuições específicas:    

 

I. coordenar o serviço de iluminação pública na cidade e nos prédios de uso próprio e 

público; 

 

II.  manter em condições regulares de funcionamento o serviço de iluminação pública, 

de forma a oferecer segurança e conforto à população.  

 

3. DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS 

 

A Divisão de Serviços Urbanos, subordinada ao Secretário de Obras  

Públicas e Serviços Urbanos, é o órgão encarregado de administrar os principais 

serviços públicos municipais, colocados à disposição da comunidade. 

 

São suas atribuições específicas: 

I. administrar e manter em perfeito funcionamento os serviços do Matadouro 

Municipal, Estação Rodoviário, Draga, Cemitérios Municipais, Fabrica de 

Tubos e Artefatos de Cimento, Coleta de Lixo, Limpeza Mecanizada e 

conservação de Praças e Jardins; 

II. organizar e responder pelo funcionamento da limpeza pública, fazendo 

executar, regulamente, a limpeza e a coleta de lixo e de detritos. 

 

 

3.1 – SETOR DE MATADOURO MUNUCIPAL 

 

O Setor de Matadouro Municipal, subordinado à Divisão de Serviços 

Urbanos, é o órgão responsável pela organização e funcionamento da unidade de 

prestação de serviços de abate animal, em todas as suas fases, desde a recepção até a 

distribuições, observando padrões de higiene e preceitos sanitários. 

         

3.2 - SETOR DE ESTAÇÃO RODOVIARIA 

 

O Setor de Estação Rodoviária, subordinada ao Diretor da Divisão de 

serviços Urbanos, é o órgão responsável pela administração do estação Rodoviária, 

pela sua manutenção em perfeitas condições de funcionamento, higiene e limpesa. 

 

3.2 – SETOR DE PRAÇAS E JARDINS 

O Setor de Praças e Jardins, subordinado ao Diretor da Divisão de 

Serviço Urbanos,   é o órgão responsável pela administração, manutenção e 
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conservação dos logradouros públicos do Município, de promover sua organização e 

embelezamento, de produzir mudas para reposição e fornecimento à comunidade. 

3.4  -  SETOR DE CEMITÉRIOS 

  

  O Setor de Cemitérios, subordinado ao Diretor da Divisão de Serviços 

Urbanos, é o órgão responsável pela guarda, conservação e prestação de serviços 

nos cemitérios municipais, pela organização e manutenção de fichários que facilitem 

a localização de túmulos. 

 

3.5 – SETOR DE COLETA DE LIXO 

 

O Setor de Coleta de Lixo, subordinado ao Diretor da Divisão de 

Serviços Urbanos, é o órgão encarregado de promover a limpeza sistemática de ruas e 

logradouros, pelo recolhimento regular do lixo, organizando-o em lotes para 

transporte posterior.  

 

3.6 – SETOR DE LIMPEZA MECANIZADA 

 

          O Setor de limpeza Mecanizada, subordinado ao Diretor da Divisão 

de Serviços Urbanos, é o órgão encarregado de coordenar a execução regular e 

ordenada da coleta mecanizada de lixo, entulhos nas ruas, terrenos e logradouros 

públicos e de zelar pela conservação e manutenção da operacionalidade dos veículos 

e máquinas de uso no setor. 

 

3.7  SETOR DE PRODUÇÃO DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO 

  

O Setor de produção de Tubos e Artefatos de Cimento, subordinado 

ao Diretor da Divisão de Serviços Urbanos, é o órgão responsável pela organização e 

operacionalização da Unidade de Produção de Tubos e Artefatos de Cimento, 

concedendo o recolhimento o recolhimento de taxas relativas e eventuais 

fornecimentos a terceiros, prestando contas regularmente a quem de direito. 

 

3.8 – SETOR DE DRAGA 

 

O Setor de draga, subordinado ao Diretor da Divisão de Serviços 

Urbanos, é o órgão responsável pela organização e operacionalização da unidade de 

extração de areia, de propriedade do Município, pelo controle do fornecimento do 

produto em locais determinados e também eventuais  fornecimentos a terceiros, 

mediante recolhimento de taxas pré- estabelecidas. 

 

4. DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO E DE PAVIMENTAÇÃO 
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                          O Departamento Rodoviário e de Pavimentação, subordinado ao 

Secretário de Obras e Serviços Urbanos, é o órgão responsável pela construção e 

conservação de estradas, vias de acesso, pontes, passarelas e pavimentação asfáltica. 

 

                         São suas atribuições específicas:  

I. planejamento, organização e prática de construção e conservação de estradas 

municipais, pontes, passarelas e vias de acesso de responsabilidade do 

Município e de interesse da comunidade; 

II. planejar, organizar, administrar o serviço de pavimentação da malha viária 

urbana, zelando pela sua conservação; 

III. zelar pela conservação das máquinas, viaturas e equipamentos, colocados à 

disposição do setor. 

 

4.1 – SETORES RODOVIÁRIO I E RODOVIÁRIO II 

 

                     OS Setores Rodoviário I e Rodoviário II, subordinados ao Chefe do 

Departamento Rodoviário e de Pavimentação, são órgãos responsáveis pela 

construção de estradas, pontes e passarelas em regiões que estão sob Jurisdição do 

Município, de acordo com programas estabelecidos pôr sua chefia. 

 

4.2 – SETOR DE PAVIMENTAÇÃO 

 

                      O Setor de Pavimentação, subordinado ao Chefe do Departamento 

Rodoviário, é o órgão encarregado de planejar e executar a pavimentação da malha 

viária urbana e de mantê-la em adequadas condições de uso. 

 

5. DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO 

 

                      O Departamento de Manutenção, subordinado ao secretário de Obras e 

Serviços Urbanos, é o órgão encarregado pela manutenção, em bom estado de 

funcionamento, dos veículos viaturas e máquinas da Prefeitura. 

 

                        São suas atribuições específicas: 

 

I. promover a manutenção preventiva e corretiva de máquinas e veículos da 

Prefeitura, bem como zelar pelo seu estado de conservação, segurança e 

durabilidade; 

II. supervisionar a correta utilização da frota de veículos e máquinas, alertando  os 

respectivos responsáveis, no caso de utilização e operacionalização 

inadequada. 

 

5.1 SETOR  DE ALMOXARIFADO 
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O Setor de Almoxarifado, subordinado ao chefe do Departamento de 

Manutenção, é o órgão responsável pela manutenção imediata de máquinas, para 

fornecê-los ao setor  de Oficinas, mediante requisição, com registro nominal e 

estatística. 

 

5.2 – SETOR DE OFICINAS 

 

O Setor de Oficina, subordinada ao chefe do Departamento de 

Manutenção, é o órgão responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos 

veículos e máquinas de propriedade da prefeitura. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, aos treze(13) dias do mês     

de agosto de mil novecentos e noventa (1990).                     

 

 

Aírton Sebastião alla                                           Moisés Divino Pires 

   Prefeito Municipal                                            Sec. Ad. e Planejamento 
 

 

 

 

Valdivino Marques da Costa                                José Waldici Lucatti 

      Assessor Jurídico                                                Assessor de Gabinete 
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Lei nº 1.522/96 de 27 de dezembro de 1996. 

 

Alterada a Lei Municipal nº 980/90, de 

13 de agosto de 1990 e dá outras 

providências. 

 

A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, APROVOU e eu Prefeito 

Municipal SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1 – O anexo V da Lei Municipal nº 980/90 passará a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Fica  desmembrada a Secretária de Obras e Serviços Urbanos em duas Secretárias 

distintas, conforme abaixo especificado: 

a) Secretária Municipal de obras; 

b) Secretária Municipal de serviços urbanos”. 

 

Art. 2º - As Secretárias, ora criadas, terão recursos próprios ficando o chefe do poder 

Executivo autorizado a captar as dotações orçamentárias já existentes na extinta 

Secretária de Obras Públicas e Serviços Urbanos. 

 

Art. 3º - A Secretária Município de Obras tem a finalidade de implantar, manter e 

modernizar a infra-estrutura do Município, tendo  a seguinte área de ação: mineração, 

saneamento básico, pavimentação, engenharia, construção civil, cartografia e 

topografia, vias públicas urbanas e rurais, frota de veículo e equipamentos pesados, 

logradouros públicos, eletrificação urbana e rural e equipamentos públicos. 

 

Art. 4º - A Secretária Municipal de serviços Urbanos tem a finalidade de implantar, 

manter e organizar os serviços públicos urbanos, tendo a seguinte área de ação: coleta 

de Lixo, limpeza, iluminação pública e logradouros, praças e jardins, transporte de 

pessoal, paisagismo, serviço de saneamento (DEMAEG), contenção de animais, 

insetos e vetores de doenças e vigilância epidemiológica, cemitérios, sinalização, 

fiscalização de posturas, feiras e estação rodoviária. 

 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data  de sua publicação, com efeito a partir do 

dia 1º de janeiro de 1997. 

 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos vinte e sete (27) 

dias do mês de dezembro de hum mil novecentos e noventa e seis (1996). 

 

 

JAIRO BORGES DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO VI 

 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

A Secretária Municipal de Saúde, subordinada diretamente ao Prefeito 

Municipal, é o órgão encarregado do Sistema Único de Saúde no Município, 

oferecendo atendimento médico e odontológico à população. 

 

São suas atribuições específicas: 

 

I. coordenar o Sistema Único de Saúde, on âmbito do Município, descentralizado 

e regionalizado, oferecendo à população atendimento médico e odontológico, 

com a manutenção de Postos de Saúde, hospitais, gabinetes odontológicos e 

outros serviços indispensáveis à área de saúde; 

II. promover os serviços de fiscalização sanitária, aplicando as normas do Código 

de Posturas do Município e toda a legislação Pertinente; 

III. recomendar ao Prefeito medidas necessárias ao saneamento de áreas insalubres 

e auxiliar na elaboração, execução ou fiscalização de projetos e programas que 

influem diretamente na área de saúde; 

IV. promover inspeções e prestar assistência médico-hospitalar e odontológica aos 

funcionários da municipalidade. 

 

A Secretaria Municipal de Saúde exercerá suas atividades através 

dos seguintes órgãos que compõem sua estrutura: 

 

1. CIMISSÃO INTERINSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SAÚDE – CIMS 

 

2. DIVISÃO DE SAÚDE     

 

2.1 – POSTO DE SAÚDE DE MARCIANÓPOLIS 

 

2.1.1 – SETOR DE ATENDIMENTO 

2.1.2 – SETOR DE PREVENÇÃO 

 

2.2 – POSTO DE SAÚDE DA SERRINHA 

2.2.1 – SETOR DE ATENDIMENTO 

2.2.2 – SETOR DE PREVENÇÃO 

 

2.3 – POSTO DE SAÚDE DE VENDA SECA 

2.3.1 SETOR  DE ATENDIMENTO 

2.3.2 SETOR DE PREVENÇÃO  

 

2.4 – POSTO DE SAÚDE DE PORTEIRÃO 

2.4.1 – SETOR DE ATENDIMENTO 
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2.4.2 – SETOR DE PREVENÇÃO 

2.5 – POSTO DE SAÚDE DE GOIATUBA 

2.5.1 - SETOR   DE ATENDIMENTO 

2.5.2 – SETOR DE PREVENÇÃO 

 

2.6 – UNIDADE DE APOIO 

 

3 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 

 

3.1 – DEPARTAMENTO DE CONTROLE SANITÁRIO 

3.2  - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 

 

1.COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 A Comissão Interinstitucional Municipal de Saúde – CIMS – é um órgão 

colegiado de assessoramento, cuja finalidade é a gestão do SUDS, no Município, com 

caráter predominantemente coordenador e avaliador, de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pelo Conselho Estadual de Saúde. 

           A CIMS terá representantes oficiais e da sociedade civil, conforme a seguinte 

composição: 

 

REPRESENTANTES OFICIAIS: 

-01(um) representante da Secretaria Estadual de Saúde  

-01(um) representante da Secretaria Municipal de Saúde 

-01(um) representante da Secretaria Estadual de Educação 

 

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: 

-01(um) representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

-01(um) representante de entidade filantrópica, que preste assistência  à saúde. 

 

 Os componentes oficiais e da sociedade civil, com participação já garantida na 

CIMS, definirão, em conjunto, que representantes da sociedade civil serão 

convidados a fazerem parte da composição e garantir a paridade. Se não houver 

consenso, a decisão deverá ser firmada pela maioria absoluta dos representantes 

iniciais. 

 O mandato dos componentes da CIMS é gratuito e seus serviços considerados 

relevantes ao Município. 

 

3. DIVISÃO DE SAÚDE 

 A  Divisão de Saúde, subordinada ao Secretário Municipal de Saúde, é o órgão 

encarregado das ações e serviços públicos de saúde, com atendimento descentralizado 

e regionalizado, para oferecer maior facilidade de ação e de acesso à população.  

 

  São suas atribuições especificas: 
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I. prestar  assistência integral nas áreas médica, odontológica, fonoaudiológica, 

psicológica, farmacêutica e de enfermagem aos usuários do sistema, garantindo 

que essa assistência seja realizada por profissionais habilitados e por pessoal 

capacitado, tecnicamente preparado e treinado para a função; 

II. oferecer atendimento integral à saúde da mulher, em todas as fases de sua vida, 

considerando o direito à gestação, à assistência pré-natal, ao parto, e ao 

aleitamento; 

III. prever recursos educacionais e científicos, tendo em vista o planejamento 

familiar, vedada qualquer forma coercitiva, oferecendo aos casais meios de 

contraconcepção, com acompanhamento e orientação médica, garantindo-lhes 

total liberação de opção; 

IV. implantar, nas escolas oficiais e creches, programas sistemáticos de controle e 

correção de acuidade visual e auditiva; 

V. executar, nas escolas oficiais, programas de educação, enfocando a saúde 

bucal, em termos de prevenção; 

VI. implementar programas de estimulação precoce, para crianças portadoras de 

deficiências; 

VII. oferecer programas de prevenção, fornecendo informação e orientação de 

caráter epidemiológico e imunológico. 

 

2.1.1 a 5 – POSTOS DE SAÚDE 

 

 Os Postos de Saúde, constituem Departamentos da Divisão de Saúde  e, 

coordenados pelo Chefe do posto de Saúde, São unidades avançadas de atendimento 

médico regionalizado. 

 São suas Atribuições especificas: 

 

I. Oferecer atendimento médico, ambulatorial e odontologico a todos a 

população; 

II. Aplicar métodos de medicina preventiva; 

III. Divulgar informações de caráter epidemiológico e imunológico, referentes a 

determinadas doenças e epidemias; 

IV. Distribuir gratuitamente os medicamentos produzidos pela CEME ou outros 

órgãos dos governos estadual ou federal; 

V. Proceder a tiragem e encaminhamento de pacientes a hospitais; 

VI. Efetuar pequenas cirurgias e tratamento de ferimentos leves 

 

SETORES DE ATENDIMENTO 

 

Nos Postos de Saúde, os Setores de Atendimento, subordinados ao chefe do 

Posto de Saúde, são órgãos encarregados de oferecer assistência médica e 

odontológica à população. 

São suas atribuições especificas: 
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I. realizar tratamento de pequenos  ferimentos e lesões leves;  

II. distribuir, gratuitamente, à população carente, os medicamentos recebidos, 

quando receitados pelo médico, orientando o paciente quanto ao uso e 

manuseio dos mesmos; 

III. prestar assistência, com recursos técnicos do Posto, a pacientes cujo tratamento 

exija acompanhamento especial; 

IV. aplicar injeções e efetuar curativos; 

V. encaminhar a hospitais pacientes cujo diagnóstico médico exija tratamento e 

recurso técnico  especializado. 

 

SETORES DE PREVENÇÃO 

 Nos Postos de Saúde, os Setores de Prevenção, subordinados ao Chefe do 

Posto de Saúde, são órgãos encarregados da prevenção  contra doenças. 

 

  São suas atribuições específicas: 

 

I. aplicar métodos de medicina preventiva; 

II. promover e incentivar as campanhas de vacinação; 

III. transportar doentes que, pela natureza do tratamento ou características 

específicas, exijam transporte especializado; 

IV. auxiliar todos os serviços de saúde, sempre que necessário; 

V. colaborar sempre que possível e necessário com as demais unidades 

administrativas. 

 

SETORES DE PREVENÇÃO 

 

Nos Postos de Saúde, os Setores de Prevenção, subordinados ao Chefe do Posto de 

Saúde, são órgãos encarregados da prevenção contra doenças. 

 

  São suas atribuições específicas: 

 

I. aplicar métodos de medicina preventiva; 

II. promover e incentivar as campanhas de vacinação; 

III. transportar doentes que, pela natureza do tratamento ou características 

específicas, exijam transporte especializados;    

IV. auxiliar todos os serviços de saúde, sempre que necessário; 

V. colaborar sempre que possível e necessário com as demais unidades 

administrativas. 

 

3- DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 

 

 A Divisão de fiscalização Sanitária, subordinada ao Secretário Municipal de 

saúde, é o órgão encarregado das ações e serviços de fiscalização sanitária e sanitária 

e saneamento  básico do município. 
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 São suas atribuições  especificas: 

I. elaborar, executar e fiscalizar projetos e programas que influam direta ou 

indiretamente no setor de saneamento ou meio ambiente; 

II. proteger o meio ambiente e combater a poluição, em qualquer de suas formas 

recomendando as medidas necessárias ao saneamento de áreas insalubres; 

III. aplicar normas de saúde e saneamento estabelecidas pelo Código de Posturas 

do Município ou outras legislação pertinente; 

IV. controlar, fiscalizar e inspecionar produtos e substâncias que compõem 

alimentos, bebidas e outras que se relacionam com a saúde, realizado os 

serviços de fiscalização sanitária. 

 

3.1 – DEPARTAMENTO DE CONTROLE SANITÁRIO 

 

 O Departamento de Controle  Sanitário, subordinado ao Diretor da Divisão de 

Fiscalização Sanitária, é o órgão encarregado de emitir alvarás, licenças, 

assentimentos e de manter controle cadastro. 

 São suas atribuições  específicas: 

I. conceder nos termos da Lei, licença sanitária para estabelecimentos comerciais, 

industriais e de prestação de serviços e hospedagem; 

II. fornecer, nos termos da Lei, alvará de residência para casos e edifícios 

construídos; 

III. emitir, após o competente laudo de inspeção sanitária, assentimento sanitário, 

para concessão do alvará de licença sanitária a estabelecimentos comerciais, 

industriais, de prestação de serviços e  hospedagem. 

 

3.2 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA  

 

 O Departamento de Fiscalização Sanitária, subordinada ao Diretor de 

Fiscalização Sanitária, é o órgão encarregado de fiscalizar as normas de higiene, 

saúde e saneamento do Município. 

 São Suas atribuições específicas: 

I. executar a fiscalização sanitária de produção, elaboração, beneficiamento,  

fracionamento, conservação, transporte, armazenamento e distribuição de 

alimentos, bebidas e outros  relacionados com a saúde. 

II. Exercer a fiscalização sanitária de habitações, edifícios residenciais, 

estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação  de serviços e 

depósitos;  

III. Fiscalizar o emprego de produtos destinados à higienização de alimentos, 

bebidas, matéria prima e aditivos alimentares, assim como o emprego de 

utensílios, equipamentos e embalagens e outros materiais que estiverem em 

contacto com alimentos; 

IV. Fiscalizar e orientar os manipuladores de alimentos e bebidas, quando aos 

hábitos de higiene pessoal; 

V. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 
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VI. Emitir parecer  ou despacho para emissão de laudos de inspeção sanitária, 

assentimento sanitário e alvará de licença sanitária; 

VII. Aplicar as demais normas de saúde, saneamento básico e fiscalização sanitária, 

constante do Código de Posturas do Município e qualquer outra legislação 

pertinente.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, aos treze(13) dias do mês     

de agosto de mil novecentos e noventa (1990).                     

 

 

Aírton Sebastião alla                                           Moisés Divino Pires 

   Prefeito Municipal                                            Sec. Ad. e Planejamento 
 

 

 

 

Valdivino Marques da Costa                                José Waldici Lucatti 

      Assessor Jurídico                                                Assessor de Gabinete 
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ANEXO VII 

 

SECRETÁRIA DO BEM – ESTAR SOCIAL 

 

 A Secretaria do Bem- Estar Social, subordinada ao Prefeito Municipal é o 

órgão encarregado das atividades de assistência social, no Município. 

 

  São suas  atribuições específicas: 

 

I. coordenar as ações de assistência ao menor desamparado, assegurando-lhe o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer, promovendo programas de 

assistências social, médica e alimentar, tendo pôr finalidade melhorar a 

condição sócio- econômica do menor;  

II. supervisionar e promover o amparo às pessoas idosas, assegurando-lhes o 

direito à vida, dignidade e bem estar,  oferecendo aos necessitados  assistência 

médicas, moradia e alimentação; 

III. promover ações de assistência Social em geral, com o fim de ajudar as pessoas 

carentes de assistência médica, encaminhados às unidades de saúde ou 

providenciando recursos para sua recuperação. 

 

As secretaria do Bem Estar-Social exercerá suas atividades através dos 

seguintes órgãos que compõem  sua estrutura: 

 

1. DEPARTAMENTO DE APOIO SOCIAL 

 

1.1 –SETOR DE PROCESSAMENTO DE SOJA 

1.2 – SETOR DE PANIFICAÇÃO 

1.3 SETOR DE HORTAS COMUNITÁRIAS 

 

2. CENTRO MUNICIPAL DE PROFISSIONALIZAÇÃO DO MENOR 

3. DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA 

 

3.1 – SETOR DE CRECHES 

3.2 – SETORES DE ALIMENTAÇÃO AO MENOR (AME I E AME II) 

3.3 – SETOR DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS 

 

1. DEPARTAMENTO DE APOIO SOCIAL 

   

O Departamento de Apoio Social, subordinado ao Secretário Municipal do 

Bem- Estar Social, é o órgão encarregado de supervisionar e coordenar a produção  

de alimentos, destinados à complementação alimentar da população menos 

privilegiada economicamente, aproveitando racional  e eficientemente as matérias 

primas oferecidas. 
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1.1 SETOR DE PROCESSAMENTO DE SOJA 

 

O Setor de Processamento de Soja, subordinado ao chefe do departamento de 

apoio  Social , é o órgão encarregado do processamento e transformação de soja em 

alimentos líquidos proteínizado, utilizando  maquinário apropriado e cuidados 

higiênicos necessários de modo de modo a tornar o produto próprio para o consumo. 

 

1.2 SETOR DE PAVIMENTAÇÃO 

 

O Setor de Panificação, subordinado ao chefe do Departamento de Apoio 

Social, é o órgão encarregado de produzir  pães e outros produtos provenientes da 

atividade panificadora, utilizando, como matéria prima fundamental, os resíduos 

provenientes da transformação de soja. 

 

1.3 SETOR DE HORTAS COMUNITÁRIAS 

 

O Setor de Hortas Comunitárias, subordinadas ao chefe do Departamento de 

Apoio Social, é o órgão encarregado de implantar hortas, com a participação da 

Comunidade, com o fim específico de cultivar verduras e legumes destinados a se 

distribuírem à população menos privilegiada economicamente. 

 

2 CENTRO MUNICIPAL DE PROFISSIONALIZAÇÃO DO MENOR 

 

O Centro Municipal da Profissionalização do Menor, subordinado 

diretamente ao Secretário Municipal do Bem- Estar  Social, é o órgão encarregado de 

ministrar conhecimentos técnicos teóricos e práticos, de forma a desenvolver aptidões 

naturais, tendo por  finalidade básica a confecção de produtos de artesanato, visando 

a médio e longo prazo, auxiliar o orçamento familiar. 

2. DEPARTAMENTO DE AÇÃO COMUNITÁRIA 

 

O Departamento de Ação Comunitária, subordinado ao Secretário Municipal 

do Bem - Estar Social, é o órgão encarregado de supervisionar o serviço social 

oferecido pela Secretaria, para que se realize de maneira eficiente a assistência ao 

menor e o amparo aos idosos, bem como, na medida do possível, a assistência 

generalizada à população menos privilegiada economicamente. 

 

3.1 – SETOR DE CRECHES 

O Setor de Creches, subordinado ao Chefe do Departamento de Ação 

Comunitária, é o órgão encarregado de manter as creches em perfeito estado de 

funcionamento e higiene, oferecendo cuidados especiais à criança, do período de 

lactância até a idade pré - escolar, com alimentação especial, vacinação periódica e 

assistência médica, para que esta se desenvolva física e intelectualmente, em 

condições normais. 
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3.2 – SETORES DE ALIMENTAÇÃO AO MENOR 

                                         (AME I   e   AME II ) 

Os setores de alimentação ao menor (AME  I  e  AME  II ), subordinados ao 

chefe do Departamento de Ação Comunitária, são órgãos encarregados de oferecer 

educação alimentar refeições a menores carentes e desamparados que ainda não 

atingiram idade escolar. 

 

3.3 SETOR DE ASSISTÊNCIA AOS IDOSOS 

 

O Setor de assistência aos Idosos, subordinados ao chefe do departamento de 

ação Comunitária , é o órgão encarregado de executar as ações sociais de amparo aos 

idosos carentes, oferecendo-lhes de forma humanitária e eficiente, moradia, 

alimentação, assistência médica e lazer, tendo pôr finalidade preservar defender a sua 

dignidade, bem-estar e direito à vida. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, aos treze(13) dias do mês     

de agosto de mil novecentos e noventa (1990).                     

 

 

Aírton Sebastião alla                                           Moisés Divino Pires 

   Prefeito Municipal                                            Sec. Ad. e Planejamento 
 

 

 

 

Valdivino Marques da Costa                                José Waldici Lucatti 

      Assessor Jurídico                                                Assessor de Gabinete 
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ANEXO VIII 

 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

A Secretária Municipal de educação  e cultura, subordinada ao Prefeito 

Municipal, é o órgão encarregado das atividades educacionais, culturais, desportivas 

e de Lazer, na área municipal. 

 São suas atribuições especificas: 

 

I. coordenar o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles 

que não tiverem acesso, na idade própria, os quais deverão receber tratamento 

especial, pôr meio de cursos e exames adequados ao atendimento  das 

particularidades próprias dos educandos; 

II. promover oferta de ensino regular diurno e noturno, suficiente para atender a 

demanda e adequado às condições da população ; 

III. oferecer atendimento ao educando do ensino fundamental, pôr meio de 

programas de assistência, saúde, transporte e suplementação de material 

didático; 

IV. promover, proteger e garantir toda manifestação cultural, assegurando plena 

liberdade de expressão e criação, incentivando e valorizando a produção da 

cultura; 

V. proteger o patrimônio cultural do Município, através das tradições, usos, 

costumes de expressão, obras, objetos, documentos e espaços destinados a 

manifestações culturais e artísticas; 

VI. supervisionar e promover o destino o desporto e lazer, através de realização de 

jogos recreativos, práticas deportivas formais e não formais, nas suas 

diferenças manifestações, realizações, promoções locais e regionais, criando e 

mantendo espaços públicos para recreação, lazer e Esportes. 

 

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura executará suas atividades, 

através dos seguintes órgãos que compõem sua estrutura: 

 

1. COMISSÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

2. SECRETARIA GERAL 

3. DEPARTAMENTO DE CULTURA 

3.1 – BIBLIOTECA MUNICIPAL 

3.2 CENTRO DE TRADIÇÃO E CULTURA 

 

4. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 

4.1- DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

4.1.1  - SETOR PEDAGOGÍCO DE 1º GRAU – 1ª FASE 

4.1.2  - SETOR PEDAGÓGICO DE 1º GRAU – 2ª FASE 

4.1.3 - SETOR DE SUPLETIVO – 1º E 2ª GRAUS 
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4.1.4 - SETOR DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS   

4.2 – COORDENADORIA DE ENSINO 

 

4.2.1 – ESCOLAS DE 1º GRAU COM TRÊS TURNOS 

4.2.2 - ESCOLAS DE 1º GRAU COM DOIS TURNOS 

4.2.3 – ENSINO SUPLETIVO DE 1º GRAU 

4.2.4 – ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS 

 

 

5 VISÃO DE MERENDA ESCOLAR 

6 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER 

 

6.1 SETOR DE COORDENAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 

6.2 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS 

 

1. COMISSÃO MUNICIPAL DE ESDUCAÇÃO 

 

A Comissão Municipal de Educação é um órgão colegiado de assessoramento 

que tem pôr finalidade promover e acompanhar formas de articulação entre o Estado 

e o Município , na oferta do ensino fundamental e tem caráter predominantemente 

coordenador, acompanhador e avaliador, de acordo com as orientações da secretária 

Municipal de educação, respeitando os principais emanados da Secretaria Estadual de 

Educação. 

A Comissão Municipal de Educação terá representantes oficiais e da sociedade 

civil, de acordo com a seguinte  composição: 

 

Representante Oficial: 

 

- Secretário Municipal de educação e Cultura 

- Representante de Distribuidores das Unidades Escolares do Município 

- Representante dos Professores do Município 

 

Representantes da Sociedade Civil 

 

- Representante de Pais 

- Representante de Alunos 

- Representantes de Classes Produtoras 

- Representantes de Clubes de Serviços 

- Representantes Políticos 

 

O mandato dos componentes da Comissão Municipal de Educação é gratuita e 

seus serviços considerados relevantes ao município. 
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O número de componentes da Comissão Municipal de Educação, suas 

atribuições e competências serão estabelecidas em regulamentação própria que será 

votada e aprovada democraticamente em assembléia. 

 

2. SECRETARIA GERAL 

 

A Secretaria Geral, subordinada ao Secretário Municipal de Educação e 

Cultura, é o órgão responsável pela execução de todos os serviços administrativos e 

burocráticos da Secretaria. 

 

São suas atribuições específicas: 

I. coordenar e executar os trabalhos administrativos da Secretaria, redação da 

oficial, prestação de contas de recursos recebidos das áreas estadual e federal e 

observar o cumprimento de normas e dispositivos emanados de órgãos 

superiores ligados ao ensino; 

II. atender a população, orientando e encaminhado reivindicações e reclamações 

aos órgãos competentes e dando sugestões para que se tomem as providências 

necessárias; 

III. fazer a chamada anual da população em idade escolar, para matrícula nas 

escolas da rede municipal, de maneira eficaz, para que a população tome 

conhecimento dos prazos;  

IV. elaborar o calendário escolar, providenciar seu fornecimento às unidade 

escolares e fazer observar seu cumprimento; 

V. manter organizados os dossiês dos professores, com indicação do grau de 

instrução, cursos, especialidade e demais dados básicos que interessem à 

Secretaria; 

VI. elaborar os boletins escolares manter atualizados os históricos escolares, de 

modo a projetar a ascensão e progresso dos alunos 

 

3. DEPARTAMENTO DE CULTURA 

 

O Departamento de Cultura, subordinado ao secretário Municipal de 

Educação e Cultura, é o órgão encarregado de estudar, estimular e manter o 

movimento cultural do Município. 

São suas atribuições especificas: 

 

I. Coordenar o reavivamento da memória do Município, ordenado a historia de 

seu surgimento, fundação, datas históricas, hino municipal, bandeiras, brasão, 

origem do nome, tombamento de obras objetos e documentos que ficam parte 

da tradição histórica, bem como a catalogação e bibliografia das pessoas ou 

grupos de pessoas que façam parte do passado histórico; 

II. Promover, garantir e proteger toda manifestação cultural, assegurando plena 

liberdade  de expressão e criação, incentivando, valorizando, a produção e 

difusão cultural; 
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III. Criar e manter espaços públicos equipados e acessíveis à população para a 

prática de diferentes formas de manifestações culturais, tendo pôr objetivo o 

aprimoramento cultural da população e a projeção do município no contexto 

nacional. 

 

3.1 BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

A Biblioteca Municipal, em nível de setor, coordenado e sob a orientação do 

Chefe do Departamento Municipal de Cultura, é o órgão responsável  pelas ativadas 

bibliotecárias no Município. 

São Suas atribuições específicas:  

 

I. coordenar e executar a catalogação, ordenamento e manutenção do acervo 

bibliotecário, facilitando  o manuseio, pêlos usuários, permitindo o acesso da 

população à pesquisa e aperfeiçoamento científico, educacional e cultural; 

II. promover e incentivar a realização de programas especiais de caráter 

educativo, científico e cultural, tendo pôr finalidade o aprimoramento 

educacional e cultural da população . 

 

3.2 CENTRO DE TRADIÇÃO E CULTURA 

 

O Centro Municipal de Tradição e Cultura, subordinado ao Chefe do 

Departamento de Cultura, é o órgão encarregado de manter as tradições 

culturais e de executar os programas culturais da Prefeitura. 

 

São suas atribuições específicas: 

 

I. criar e manter espaços públicos equipados e acessíveis à população destinados a 

manifestações e realizações culturais; 

II. realizar promoções culturais e artísticas periódicas tendo pôr finalidade promover 

e desenvolver a cultura e a arte em suas diversas formas de manifestação; 

III. manter a tradição, usos, costumes, músicos e danças folclóricas regionais, 

incentivando suas manifestações; 

IV. criar, manter e incentivar grupos de manifestações artísticas e culturais, 

incluindo o intercâmbio cultural com outros municípios, estando e união, como 

forma de despertar, na população, o interesse pela arte e pela cultura. 

 

4– DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 

 

A Divisão de Educação, subordinada  ao Secretário Municipal de 

Educação e Cultura, é o órgão encarregado de ministrar o ensino no Município. 

 

 São suas atribuições específicas: 
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I. oferecer currículos  voltados para a realidade do país e para as características 

regionais , elaborados com a participação de entidades representativas; 

II. atender o educando do ensino fundamental, pôr meio de programas 

suplementares de material didático, transporte e assistência à saúde, para que o 

aluno carente possa acompanhar plenamente o ensino oferecido. 

 

4.1 – DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

O Departamento de Orientação Pedagógica, subordinado ao Diretor da 

Divisão de Educação, é o órgão responsável pela orientação pedagógica, no 

ensino fundamental. 

 

São suas atribuições específicas: 

 

I. supervisionar as atividades pedagógicas, orientando e assistindo os pais, 

alunos e professores, com a finalidade de resolver problemas 

educacionais, no que diz respeito ao acompanhamento e 

desenvolvimento dos currículos e atividades escolares; 

II. orientar professores e pais em relação a alunos de comportamento 

irregular, recomendando, se necessário, apoio psicológico; 

III. orientar os pais, quando os alunos não acompanham as atividades 

escolares, devido a problemas causados pôr dificuldade visual, auditiva, 

ou pôr qualquer deficiência. 

 

4.1.1 SETOR PEDAGÓGICO DE PRIMEIRO GRAU – 1º FASE 

 

O Setor Pedagógico de Primeiro Grau – 1º fase, subordinado ao chefe do 

Departamento de Orientação Pedagógica, é o órgão responsável pela orientação 

pedagógica, no ensino de primeiro fase do primeiro grau. 

 

4.1.2 SETOR PEDAGÓGICO DE PRIMEIRO GRAU 2º FASE 

 

O Setor Pedagógico de Segundo Grau – 2º Fase, subordinado ao chefe do 

Departamento de Orientação Pedagógica, é o órgão responsável pela orientação 

pedagógica, no ensino da Segunda fase do primeiro grau. 

 

4.1.3 – SETOR DE ENSINO SUPLETIVO 

 

O Setor de Ensino Supletivo, subordinado ao Chefe do Departamento de 

Orientação Pedagógica, é o órgão encarregado de assistência e Orientação 

pedagógica e professores e alunos do ensino supletivo. 

 

4.1.4 SETOR DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS 
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O Setor de Alfabetização de Adultos, subordinado ao Chefe do Departamento 

de Orientação Pedagógica, é o órgão encarregado da orientação pedagógica, nos 

cursos especializados para alfabetização de adultos. 

 

4.2- COORDENADORIA DE ENSINO 

 

A Coordenadoria de Ensino, subordinada ao Diretor da Divisão de Ensino, é o 

órgão responsável pelas atividades relativas ao ensino fundamental. 

         São suas atribuições específicas:  

 

I. oferecer ensino fundamental gratuito, inclusive para aqueles que não tiverem 

acesso à escola na idade própria e que deverão receber tratamento especial; 

II. oferecer ensino regular, diurno e noturno, suficiente para atender a demanda da 

população; 

III. zelar pelo cumprimento de currículos, calendário escolar, assiduidade de 

professores e freqüência dos  alunos; 

IV. apurar problemas escolares, executando ou fazendo executar medidas para sua 

solução; 

V. cuidar para que aplicada metodologia adequada ao cumprimento do ensino 

programático. 

 

4.2.1 – ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU COM TRÊS TURNOS 

 

As escolas de primeiro grau com três turnos serão coordenadas pelo 

diretor da escola, diretamente subordinado ao Coordenador  de ensino e são 

setores responsáveis pôr oferecer, à população, ensino fundamental regular. 

 

4.2.2 – ESCOLAS DE PRIMEIRO GRAU COM UM OU DOIS TURNOS 

 

As escolas de primeiro grau com um ou dois turnos, serão coordenadas 

pelo próprio coordenador de ensino e são também setores encarregados de 

oferecer, à população, ensino fundamental regular. 

 

4.2.3 – ENSINO SUPLETIVO DE PRIMEIRO GRAU 

  

Os supletivos de primeiro grau, orientados diretamente pelo coordenador 

de ensino, são responsáveis pôr ministrar aulas de alfabetização de adultos, na 

tentativa de contribuir para a redução do analfabetismo no país. 

 

                            5.DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR 

 

  A Divisão de Merenda Escolar, atuando em conjunto e em sintonia com 

diversos setores da Secretaria de Educação e Cultura, porém subordinada diretamente 

ao Prefeito Municipal, é o órgão responsável pela distribuição de Merenda Escolar. 



 44 

 

  São suas atribuições específicas: 

 

I. manter o estoque de gêneros alimentícios, destinados à distribuição nas 

escolas, em perfeita ordem de armazenamento e conservação seguindo 

rigorosamente os preceitos básicos de higiene; 

II. organizar cardápios com base nas normas estabelecidas, zelando pêlos 

aparelhos e instrumentos utilizados no preparo das refeições, solicitando a 

aquisição de todo o material necessário; 

III. articular-se com órgãos e entidades capazes de prestar auxílio na alimentação 

escolar, realizar campanhas de esclarecimento e incentivar a formação de 

hortas, como meio de enriquecimento da alimentação. 

 

 

                                   6.DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER 

  A Divisão de Esportes e Lazer, subordinada ao Secretário Municipal de 

Educação e Cultura, é o órgão encarregado de todas as atividades desportivas, em 

nível municipal. 

 

São suas atribuições específicas: 

I. supervisionar e promover o desporto amador e o lazer, através de jogos 

recreativos, práticas desportivas formais e não formais nas diferentes 

manifestações; 

II. realizar promoções locais e regionais, incentivando as manifestações 

desportivas de caráter nacional e olímpico; 

III. criar e manter espaços públicos para recreação. Lazer e prática de esportes, 

tendo pôr finalidade o aprimoramento físico, educacional e moral, despertando 

a população para as competições esportivas: 

IV. colaborar com o esporte profissional, através de convênios e outras formas de 

incentivo. 

 

6.1.- SETOR DE COORDENAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 

 

O Setor de Coordenação de Eventos Esportivos, subordinado ao Diretor 

da Divisão de Esportes e Lazer, é o órgão responsável pela organização e 

realização das promoções esportivas e de lazer no Município. 

 

São suas atribuições específicos: 

I. criar e manter escolas infanto - juvenis destinadas à prática desportiva 

adequada a essa fase do desenvolvimento do ser humano, com a finalidade 

principal de despertar o interesse pelo esporte; 

II. instituir um calendário esportivo para o Município, realizando campeonato nas 

diversas modalidades de esportes, popularizando e tradicionalizando esses 

eventos, com participação da iniciativa privada e da sociedade civil locais. 
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           6.2 – SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS  

 

O Setor de Administração de Unidades Esportivas, subordinado ao 

Diretor de Esportes e Lazer, é o órgão responsável pela administração e 

conservação dos espaços públicos municipais destinados ao esporte e ao lazer. 

 

São suas atribuições específicas: 

I. administrar o Estádio Municipal, o Ginásio Municipal de Esportes, o Módulo 

Esportivo e outros locais destinados ao esporte e ao lazer racionalizando, 

fiscalizando seu uso, somente para práticas desportivas e de lazer, atendendo 

de maneira satisfatória e eficiente a demanda e a preservação desses locais; 

II. conservar em condições de uso locais destinados a esporte e lazer, 

providenciando as reformas, consertos, aquisições e substituições de materiais 

desportivos que se fizerem necessárias. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, aos treze (13) dias do mês 

de agosto de mil novecentos e noventa (1.990). 

 

 

Aírton Sebastião Alla                                           Moisés Divino Pires 

   Prefeito Municipal                                            Sec. Ad. e Planejamento 
 

 

 

 

Valdivino Marques da Costa                                José Waldici Lucatti 

      Assessor Jurídico                                                Assessor de Gabinete 
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ANEXO IX 

 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 

 

A Secretária Municipal de agricultura, subordinada ao Prefeito Municipal, é o 

órgão encarregado de estimular a produção agropecuária e proteger o meio ambiente . 

São suas atribuições específicas: 

 

I. planejar e organizar o fomento à produção agropecuária, desenvolvendo 

programas de incentivo e orientação a agricultores e pecuaristas; 

II. incentivar a produção hortingranjeiros e promover a realização de feiras- livres, 

para colocação de produtos no mercado  consumidor; 

III. proteger e preservar a fauna, a flora, os rios e as florestas, promovendo e 

incentivando a preservação das reservas vegetais nativas, principalmente as 

matas ciliares, como forma de proteção a nascentes e mananciais. 

Na estrutura organizacional da secretária Municipal de Agricultura, consta 

apenas a Divisão de Assistência ao Pequeno Agricultor, cultor, subordinada ao 

secretário Municipal de agricultura, com a finalidade de oferecer apoio mecanizado 

ao pequeno agricultor, mediante execução de serviços como aração de pequenas 

áreas, curvas de nível terraceamento, construção de açudes e outros do gênero.   

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, aos treze (13) dias do mês 

de agosto de mil novecentos e noventa (1.990). 

 

 

Aírton Sebastião Alla                                           Moisés Divino Pires 

   Prefeito Municipal                                            Sec. Ad. e Planejamento 
 

 

 

 

Valdivino Marques da Costa                                José Waldici Lucatti 

      Assessor Jurídico                                                Assessor de Gabinete 
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Lei nº 1.251/93 de 23 de março de 1993. 

 

Dispõe sobre alteração do Anexo IX da Lei 980/90. 

 

A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, APROVOU e ou, Prefeito 

Municipal, SANCIONA a seguinte Lei: 

 

Art. 1º-  O Anexo IX da lei nº 980 de 13 de  agosto de 1990, passa a Ter a 

seguinte redação: 

 

ANEXO IX 

 

 A  Secretaria Municipal de Agricultura, subordinada ao Prefeito Municipal, é o 

órgão encarregado de estimular a produção agropecuária, incentivar a 

agroindustrialização e proteger o meio  ambiente. 

 São suas atribuições específicas: 

I. Planejar, organizar e fomentar a produção agropecuária e o desenvolvimento 

agro-industrial, através de programas específicos de incentivo e orientação aos 

agricultores, pecuaristas e empresários. 

II. Incentivar a produção de hortifrutigranjeiros e promover realização de feiras 

livres, para a colocação dos produtos mercado consumidor. 

III. Incentivar e apoiar a Implantação de agroindústrias através da elaboração de 

perfis industrias. 

IV. Proteger e preservar a fauna, a flora, os rios , nascentes e as Florestas 

promovendo e incentivando a preservação das reservas vegetais nativas, 

principalmente as matas ciliares, como forma de proteger as nascentes e 

mananciais. 

V. Desenvolver uma política de apoio ao pequeno produtor, através de apoio 

técnico e operacional. 

VI. Melhorar a produção agrícola do municipal através de práticas modernas de 

mecanização, conservação e correção do solo e irrigação. 

VII. Criar o programa de microbacias visando a melhoria da qualidade de água e 

preservação de mananciais. 

VIII. Iniciar o programa de coleta seletiva do lixo urbano. 

 

A Secretaria Municipal da Agricultura, executará suas atividades, através dos 

seguintes órgãos que compõem sua estrutura funcional. 

 

1. DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

1.1. Departamento de desenvolvimento Rural 

1.2. Departamento de Meio Ambiente 

 

2. DIVISÃO DE AGRICULTURA 
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2.1. Departamento de Desenvolvimento e Administração da Agroindústria. 

2.1.1. Administração do Matadouro 

2.1.2.  Administração de Indústria de Beneficiamento de lixo. 

 

3. DIVISÃO DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 

 

3.1. Departamento de Controle e Qualidade 

3.2. Departamento de Irrigação e Eletrificação Rural 

3.3. Departamento de Projetos 

3.3.1. Viveiro  Municipal 

3.3.2. Horta Comunitária 

3.3.3. Lavoura Comunitária 

 

4. DIVISÃO DE MECANIZAÇÃO 

 

1. DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

A Divisão de Assistência Técnica, subordinada ao Secretário de Agricultura, é 

órgão irresponsável pela política de assistência técnicas aos produtores e a política de 

proteção do meio Ambiente. 

 

São suas atribuições específicas: 

I- Elaborar projetos de assistência técnica, acompanhar e fiscalizar as atividades 

agropecuárias a serem desenvolvidas, no município. 

II- Coordenar e providenciar a fundação de agrupamento de produtores em forma 

de associações. 

III- Promover o relacionamento dos órgãos de assistência Técnica agropecuária. 

IV- Promover cursos de formação de mão-de-obra Rural. 

V- Desenvolver política para a produção sustentada respeitando sobre tudo o meio 

ambiente. 

 

1.1 – DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
 

O departamento de desenvolvimento rural, subordinado a divisão de 

assistência técnica, é o órgão responsável pela política de assistência, 

organização e treinamento dos produtores, formação de mão-de-obra rural, 

e relacionamento aos produtores com os órgãos afins: assistência técnica, 

associativos, financeiros, etc. 

 

1.2- DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 

 

O departamento do meio ambiente, subordinado a divisão a divisão de 

assistência técnica, é o órgão responsável pelas ações relativas ao meio 
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ambiente, como de preservar a flora, respeitando a lei do uso do solo, o uso 

de fertilizantes químicos e de agrotóxicos. 

2. DIVISÃO DE AGROINDÚSTRIA 

 

A Divisão de Agroindústria, subordinada ao Secretário de Agricultura, é o órgão 

responsável pela política de agroindústria. 

 

  São suas atribuições específicas: 

 

I- Elaborar perfis industriais de agroindústrias, visando a implantação de 

unidades produtivas (agroindústria). 

II- Promover contratos visando atrair investidores no setor agro- industrial. 

III- Coordenar e administrar as unidades agro-industriais que a Prefeitura possui 

controle (frigorífico e Ind. Benef.Lixo). 

 

2.1 –DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E 

ADMINISTRAÇÃO DA AGRO-INDUSTRIA 

 

 O Departamento de Desenvolvimento e Administração da Agroindústria, 

subordinada a Divisão Agroindústrial, é o órgão responsável pela política da 

administração das Agroindústrias do Município.  

 

2.1.1- ADMINISTRAÇÃO DO FRIGORÍFICO 

 

 A Administração do frigorifico, subordinada a Divisão de agro – Industria, é 

responsável pela administração da unidade Frigorifico. 

 

2.1.2. ADMINISTRAÇÃO DA INDUSTRIA 

 DE BENEFICIAMENTO DE LIXO 

 

 A Administração da Industria d Beneficiamento de Lixo, subordinado a 

Divisão de Agroindústria, é responsável pela administração de unidade de 

Beneficiamento de lixo. 

 

3. DIVISÃO DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 

 

A Divisão de Produção e Abastecimento, subordinada ao Secretário da 

Agricultura, é o órgão responsável pela política de produção e Abastecimento. 

 

 São Suas Atribuições Específicas: 

 

I. Acompanhar a produção agropecuária do Município 

II. Desenvolver novas projetos para o Município 

III. Fiscalizar a produção do Município 
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IV. Desenvolver o sistema de microbacias 

 

3.1. DEPARTAMENTO DE COMTROLE E QUALIDADE 

 

O departamento de Controle de Qualidade, subordinado e Divisão de 

Produção e Abastecimento, é órgão responsável pelo controle de qualidade dos 

produtos agropecuário, visando principalmente a melhoria da saúde com utilização de 

Produtos bons e em quantidades suficientes segundo metas kpré-estabelecidas pêlos 

organismos competentes. 

 

3.2. DEPARTAMENTO DE IRRIGAÇÃO E ELETRIFICAÇÃO RURAL 

 

   O Departamento de Irrigação e Eletrificação Rural, subordinado a Divisão de 

Produção e Abastecimento, é o órgão responsável pela política de irrigação e 

eletrificação do município. Dentro do programa básico de eletrificação rural o 

objetivo é a instalação de redes trifásicas visando o desenvolvimento da irrigação pôr 

aspersão (Convencional e Pivot-Central). Para o programa de irrigação tem-se como 

principal meta o aproveitamento de nosso potencial hídrico em pequenos projetos de 

encostas e de várzeas irrigáveis. 

 

3.3 – DEPARTAMENTO DE PROJETOS 

 

 O Departamento de projetos, subordinado a Divisão de Produção e 

Abastecimento, é o órgão responsável pelo desenvolvimento, de novos projetos para 

o Município, a fim de atender as necessidades da administração municipal dos 

produtores rurais. A diversificação das atividades agropecuárias e a principal arma a 

ser utilizada para gerar novas alternativas de produção e melhoria, digo, produção e 

melhorar o nível de renda do produtor do município. 

 

3.3.1- D VIVEIRO MUNICIPAL 

 

 O Viveiro Municipal, subordinado ao departamento de projetos tem como 

principal função, o fornecimento de todo material necessário a formação e renovação 

de praças, arborização da cidade e reflorestamento de município.  

 

3.3.2. HORTA COMUNITÁRIA 

 

A  Horta Comunitária, subordinada ao departamento de projetos tem como 

principal função produzir e fornecer gêneros alimentícios destinado aos programas 

sócios desenvolvidos no Município. 

 

3.3.3. LAVOURA COMUNITÁRIA 
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A Lavoura Comunitária, subordinada, ao Departamento de Projetos tem como 

função produzir alimentos de primeira necessidade (básicos) destinados a população 

carente. O principio da Lavoura Comunitária é a participação conjunta do Poder 

municipal com a população no ajuntamento de forças para produzir ao menor custo, 

através da divisão das responsabilidades nas diferentes etapas da produção. 

 

4. DIVISÃO DE MECANIZAÇÃO 

 

A Divisão de Mecanização, subordinada ao secretário da Agricultura, é o 

órgão responsável pela política de mecanização e desenvolvimento de novas 

tecnologia aplicadas na agricultura do Município. 

São suas Atribuições específicas: 

 

I. Implantar os projetos de Irrigação de encostas e drenagem de várzeas. 

II. Executar os serviços de curva de nível e terraceamento do solo. 

III. Acompanhar e desenvolver novas tecnologia aplicáveis a agricultura do 

Município. 

 

Art. 2º ) Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, com efeitos retroativos 

a primeiro (1º) de fevereiro de hum mil novecentos e noventa e três (1993), 

revogando-se as disposições em contrario. 

 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos vinte e 

três (23) dias do mês de março de hum mil novecentos e noventa e três (1993). 

 

 

JAIRO BORGES DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO X 

 

SUBPREFEITURAS 

 

As Subprefeituras, subordinadas ao Prefeito Municipal, são órgãos de 

desconcentração territorial e descentralização administrativa,  encarregados, 

nos distritos, de representar a administração municipal, de acordo com as 

instruções do prefeito e executar os serviços públicos distritais. 

 

São suas atribuições: 

 

I. prestar contas dos atos e atividades das Subprefeituras ao Prefeito Municipal e 

aos órgãos que couberem, através de relatórios periódicos que qualifiquem e 

dimensionem sua atuação; 

II. cumprir e fazer cumprir as disposições desta regulamento, as orientações do 

prefeito Municipal, bem como todas as normas, Leis, regulamentos oficiais e 

internos, pertinentes a sua atividade; 

III. representar o prefeito, sempre que necessário, em ocasiões e eventos de 

natureza ligadas a sua atividade e em outras, de qualquer natureza, para os 

quais recebe delegação; 

IV. executar e fazer executar, na parte que lhes couber, as leis, resoluções que lhes 

forem solicitadas pelo prefeito ou pela Câmara Municipal e indicar ao prefeito 

as Necessárias de interesse do distrito; 

V. solicitar a Construção e conservação de obras públicas e estradas municipais, a 

serem realizadas pêlos órgãos da Prefeitura. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, aos treze (13) dias do mês 

de agosto de mil novecentos e noventa (1.990). 

 

 

Aírton Sebastião Alla                                           Moisés Divino Pires 

   Prefeito Municipal                                            Sec. Ad. e Planejamento 
 

 

 

 

Valdivino Marques da Costa                                José Waldici Lucatti 

      Assessor Jurídico                                                Assessor de Gabinete 
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Lei nº 896/89 de 17 de maio de 1989. 

 

“Dispõe sobre a criação de Cargos e 

Funções do quadro de Pessoal da Câmara 

Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, 

e dá outras providências”. 

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, 

considerando o disposto no item I do Artigo 60 da lei Estadual 9.268 – Lei Orgânica 

dos Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Ficam criados os cargos de Contador, Chefe de Gabinete, Tesoureiro e 

assessor do Presidente, com proventos em comissão, com os respectivos quantitativo 

e níveis salariais inclusos no anexo I da presente Lei: 

 

Art. 2º - Ficam criados os cargos de Secretário Administrativo, assessor Jurídico, 

Auxiliar de secretária, Recepcionista, Escriturário, Assistente Administrativo, 

Assistente Legislativo, Motorista e Zelador, cujos vencimentos e quantitativos 

encontram-se estipulados no anexo II da presente Lei. 

 

Art. 3º - Os cargos de secretário Administrativo e assessor Jurídico terão seus 

vencimentos fixados em valores iguais ao estabelecido pelo Chefe do Executivo, 

relativo ao seu Primeiro Escalão. 

 

Art. 4º - Os funcionários do Poder Legislativo têm direito ao quinquênio, na base se 

cinco pôr cento (5%) sobre o salário vigente na época. 

 

Art. 5º – Permanecem, temporariamente, sob o regime celetista os funcionários que 

nele já estejam inclusos. 

 

Art. 6º - O preenchimento dos cargos de que trata o artigo 2º desta Lei, será efetuado 

de acordo com as necessidades do Legislativo. 

 

Art. 7º - Os Cargos constantes do Artigo 1º serão preenchidos, privativamente pelo 

Presidente da Câmara. 

 

Art. 8º - Os cargos constantes do art. 3º são providos, temporariamente, em 

comissão, até que venha a ser instituído o Regime   jurídico do Município, previsto 

pela Constituição Federal de 05.10.88. 

Art. 9º - Fica a critério do Presidente da Câmara Municipal a realização de concurso 

público, obedecidas as normas legais. 

Art. 10º - A presente Lei ratifica as Portarias baixadas com base na Resolução nº 

03/86 de 01.06.86. 
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Art. 11º -   Esta Lei entra em vigor, com efeitos retroativos a 01.04.89, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, aos 17 (dezessete) dias do mês 

de maio de mil novecentos e oitenta e nove (1.989). 

 

Aírton Sebastião Alla 

Prefeito Municipal 
 

 

José Waldici Lucatti 

Assessor de Gabinete 
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LEI Nº 896/89 – DE 17 DE MAIO DE 1.989 
 

 

                          ANEXO  I   

QUANTITATIVO CARGO SALÁRIO 

01 Contador 10 – SMR 

01 Chefe de Gabinete 10 – SMR 

01 Tesoureiro 10 – SMR 

01 Assessor do Presidente 10 – SMR 

 

SMR = Salário Mínimo de Referência 

 

Aírton Sebastião Alla 

Prefeito Municipal 
 

 

José Waldici Lucatti 

Assessor de Gabinete 
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LEI Nº 896/89 – DE 17 DE MAIO DE 1.989 

 

ANEXO II 

 

   QUANTITATIVO             CARGO           SALÁRIO 

01 Secretário Administrativo 30 – SMR 

01 Assessor Jurídico 30 – SMR 

01 Auxiliar de Secretaria 06 – SMR 

                    01 Recepcionista 04 – SMR 

                    01 Escriturário 02 – SMR 

                    01 Assistente Administrativo 08 – SMR 

                    02 Assistente Legislativo 08 – SMR 

                    01 Motorista 08 – SMR 

                    01 Zelador 02 – SMR 

 

        SMR – Salário Mínimo de Referência 

 

Aírton Sebastião Alla 

Prefeito Municipal 
 

 

José Waldici Lucatti 

Assessor de Gabinete 
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LEI Nº 1.143/92 – DE 15 DE ABRIL DE 1.992 

 

“Altera o Art. 3º da Lei nº 896/89” 

 

A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, Aprovou e eu, 

Prefeito Municipal, SACIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O Art. 3º da Lei nº 896/89, de 17 de maio de 1989, passa a Ter a seguinte 

redação: Art. 3º Os Cargos de secretário Administrativo e Assessor Jurídico, tidos   

de confiança, terão seus vencimentos fixados em (40%) quarenta pôr cento para 

Secretario Administrativo e (50%) cinqüenta pôr cento para Assessor Jurídico, do que 

recebe o Vereador em Exercício. 

 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrario. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, aos 15 (quinze) dias do mês de 

abril de mil novecentos e noventa e dois (1.992 ). 

 

Aírton Sebastião Alla 

Prefeito Municipal 
 

 

Moisés Divino Pires  

Assessor de Gabinete 
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Lei nº 1.144/92 de 15 de abril de 1992. 

 

“Dispõe sobre a criação de Setores na 

assessoria de Gabinete”. 

 

A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, Aprovou e eu, 

Prefeito Municipal, SACIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Ficam criados, na Assessoria de Gabinete, Setor de Expediente e Setor de 

Escrituração. 

 

Art. 2º - Os setores, de que trata o Artigo anterior, serão dirigidos pôr Chefes de 

setor, cargos de serão ocupados pôr funcionários de Carreira, promovidos pôr 

avaliação de produtividade e pôr tempo de serviço com as atribuições gerais definidas 

no Artigo 8º da Lei Municipal nº 980/90 e as específicas da Assessoria de Gabinete. 

 

 Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrario. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, aos 15 (quinze) dias do mês de 

abril de mil novecentos e noventa e dois (1.992 ). 

 

Aírton Sebastião Alla 

Prefeito Municipal 
 

 

Moisés Divino Pires  

Assessor de Gabinete 
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Lei nº 1.274/93 de 24 de maio de 1993. 

 

“Dispõe sobre a criação de cargos e 

funções da Câmara Municipal de 

Goiatuba, Estado de Goiás, e dá outras 

providências”. 

 

A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, Aprovou e eu, 

Prefeito Municipal, SACIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Ficam criados, acrescentado-se aos já existente, pôr força da Lei nº 896/89, os 

seguintes e funções de provimento em comissão na Câmara Municipal de Goiatuba: 

 

Quantitativo Cargos 

  

01 (um) Programador C.P.D. 

01 (um) Operador (I) C.P.D. 

01 (um) Digitador 

01 (um) “Office-boy 

  

 

Art. 2º - Os dois cargos de ASSISTENTE LEGISLATIVO, são desdobrados em 

cargos com atribuições e funções diferentes, classificando-se em ASSISTENTE 

LEGISLATIVO I e II. 

 

Art. 3º - A remuneração dos servidores do poder Legislativo Municipal, incluindo 

funcionários e os comissionados, será fixada doravante levando-se em conta a 

seguinte classificação: 

 

Classe   I Classe  II 

  

Assessor da Presidência Programador de C.P.D. 

Assessor Jurídico Tesoureiro 

Chefe de Gabinete Contador 

Secretário Administrativo Assistente Legislativo   II 

  

Classe    III Classe IV 

  

Assistente Administrativo Assistente Legislativo  I 

 Auxiliar de Secretária 

  

Classe V Classe VI 

  



 60 

Operador de C.P.D. Digitador  

Recepcionista Zelador 

Motorista Auxiliar Administrativo 

  

Classe VII  

  

Auxiliar de Serviços Gerais  

  

   

Art. 4º - Com efeitos retroativos a 1º de Janeiro de 1993, fixado a remuneração 

mensal dos servidores do Poder Legislativo de acordo com a seguinte tabela: 

 

Classe   I R$ 34.500.000,00 

Classe   II R$ 15.000.000,00 

Classe   II R$ 7.500.000,00 

Classe   IV R$ 5.000.000,00 

Classe   V R$ 4.500.000,00 

Classe   VI R$  2.500.000,00 

Classe   VII R$  Um salário Mínimo 

  

 

 

Art. 5º -  A  estrutura administrativa da Câmara Municipal, subordinada à 

Presidência, é constituída de quatro Núcleos, coordenados respectivamente cada um 

deles: ASSESSOR DA PRESIDÊCIA, CHEFE DE GABINETE, SECRETÁRIO 

ADMINISTRATIVO e ASSESSOR JURÍDICO, os quais terão atribuições a serem 

definidas pela Presidência. 

 

Art. 6º -    Cada um dos quatro Núcleos exercerá a coordenação especifica de seu 

setor devendo ser definida a composição de seu pessoal, com suas atribuições e 

funções, dentro do quadro já criado, através do Ato da Presidência. 

 

Art.7º - Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições   em contrário. 

 

  

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, aos 24 (vinte e quatro) dias do 

mês de maio de mil novecentos e noventa e três (1.993 ). 

 

Jairo Borges de Oliveira                                   Pômulo Borges de Oliveira Alves 

PREFEITO MUNICIPAL                                 SEC. ADM. E PLANEJAMENTO 
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LEI Nº 1.332/93 – DE DEZEMBRO DE 1.993 

 

“Cria Cargos do DEMAEG e dá outras providências” 

 

  A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, APROVOU e 

eu, Prefeito Municipal, SACIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O DEMAEG – Departamento de Água e Esgoto de Goiatuba, criado pela 

Lei nº 1.296/93, passa a subordinar-se diretamente ao Gabinete do Prefeito 

Municipal. 

 

 § 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar as 

atividades do DEMAG, determinando parâmetros para as relações com os usuários, 

fixando preços de serviços e tarifas. 

 § 2º - Os preços máximos das tarifas de água e de esgoto não poderão ser 

superiores àqueles cobrados pela empresa SANEGO em outros municípios goianos. 

 § 3º - A tarifa de esgoto não poderá ser superior a 75% (setenta e cinco pôr 

cento) da tarifa de água. 

 

Art. 2º - O DEMAEG terá a seguinte estrutura organizacional, conforme quadro 

constante do anexo IV desta Lei: 

 

 § 1º - Uma (01) DIRETORIA GERAL – a nível de Divisão, incumbida de 

administrar todo o complexo de água e de esgoto de DEMAEG, elaborando políticas 

de saneamento e normas gerais de atendimento. Esta Diretoria subdivide-se em três 

Departamentos:  

 Departamento Técnico, 

         Departamento de Operações e  

         Departamento Comercial. 

 

         § 2º - Departamento Técnico – contém os Setores de Engenharia, Laboratório e 

Controle. À este Departamento Técnico incumbe elaborar e analisar todos os projetos 

de implantação, manutenção e ampliação dos sistemas de água e esgoto, além de 

verificar se os projetos de usuários estão dentro das normas técnicas, proceder às 

análises de toda a água destinada ao consumo, desde a captação até às pontas das 

redes, proceder ao controle interno de todas as atividades fins e ao registro de todo o 

patrimônio do DEMAEG, fiscalizando externa  de obras civis ligadas aos sistemas de 

água e de esgoto municipais. 

 

 § 3º - Departamento de operações – contém os Setores ETA- Estação de 

Tratamento de Esgoto, Captação e Serviços Externos. Incumbe à este Departamento 

de Operações as atividades de implantação, manutenção e ampliação dos sistemas de 

água e de esgoto, proceder a captação de água bruta e transformá-la em potável, 

proceder às análises de rotina o sistema de esgotos e proceder ao tratamento dos 
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efluentes, proceder à vistorias tanto de obras públicas quanto particulares ligadas aos 

serviços de água e esgoto. 

  

 § 4º - Departamento Comercial – contém os setores: Usuários   e  C.P.D. – Ao 

Departamento Comercial compete atendimento direto aos usuários, dentro dos 

procedimentos compatíveis com o regimento interno, emissão e controle de contas, 

elaboração de tabelas de preços, emissão de relatório e elaboração de campanhas de 

esclarecimentos. 

 

Art. 3º - Ficam criados os seguintes cargos : Diretor Geral, Chefe de Departamento, 

Encarregado de setor, Engenheiro Sanitárista, Técnico em Saneamento, Químico, 

Operador de ETA, Operador de ETE, Operador de Captação, Auxiliar Técnico, 

Encanador, Auxiliar de Encanador, Atendente de Usuário, Digitador, Telefonista, 

Almoxarife, Eletricista, Mecânico de Bombas, escriturário Motorista, Office – Boy, 

Vigia, Zelador, Leiturista e Auxiliar de Operações, cujos quantitativos vencimentos 

encontraram-se estipulados nos Anexos desta Lei. 

 

 § 1º - Os cargos  relacionados no Anexo I, são de provimento em comissão, 

nomeados pelo Prefeito Municipal. 

  

 § 2º - Proceder-se-á à  concurso público, até 31 de dezembro de 1.995, para 

preenchimento dos cargos relacionados no Anexo II.  

  

 § 3º - Até a data limite ou até homologado o concurso público previstos no 

Parágrafo 2º deste artigo, os cargos constantes do Anexo II, serão providos em 

comissão e o Prefeito Municipal poderá, preferencialmente, aproveitar servidores do 

quadro efetivo. 

 

 § 4º -  A remuneração será sempre no nível inicial do cargo se já previsto na 

Lei nº 948/90. 

 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à 

quatro (04) de outubro de 1.993. 

 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.     

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, aos 14 

(quatorze) dias do mês de dezembro de mil novecentos e noventa e três (1.993 ). 

 

Jairo Borges de Oliveira 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 



 63 

ANEXO I 
 

 

 

Quantitativo Cargos Nível Salarial 

01 Diretor Geral 2º Escalão 

01 Chefe de Departamento 3º Escalão 

01 Encarregado de Setor C 8 Lei 948/90 

 

 

Jairo Borges de Oliveira 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

Quantitativo Cargos Nível Salarial 

   

01 Engenheiro Sanitárista E.1 ( Lei 948/90) 

01 Químico E.1 ( Lei 948/90) 

01 Técnico em Saneamento E.1 ( Lei 948/90) 

05 Operador de Eta C.1  ( Lei 948/90) 

01 Operador de Ete C.1 ( Lei 948/90) 

05 Operador de Captação C. 1 ( Lei 948/90) 

01 Auxiliar Técnico A 9 ( Lei 948/90) 

03 Encanador C. 1 ( Lei 948/90) 

03 Auxiliar de Encanador A 4 ( Lei 948/90) 

01 Atendente de Usuários B. 5 ( Lei 948/90) 

01 Digitador B. 5 ( Lei 948/90) 

01 Telefonista A 9 ( Lei 948/90) 

01 Almoxarife  B. 5 ( Lei 948/90) 

01 Eletricista B. 8 ( Lei 948/90) 

01 Mecânico de Bombas B 8 ( Lei 948/90) 

01 Escriturários B. 6 ( Lei 948/90) 

01 Motorista B. 6 ( Lei 948/90) 

01 Office Boy  A 1 ( Lei 948/90) 

01 Vigia A 3 ( Lei 948/90) 

01 Zelador A 3 ( Lei 948/90) 

01 Leiturista A 9 ( Lei 948/90) 

01 Auxiliar de operações  A 10 ( Lei 948/90) 

   

 

 

Jairo Borges de Oliveira 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO III 

 

 

Quantitativo Cargos Nível Salarial 

   

01 Diretor Geral 2º Escalão 

01 Chefe de Departamento 3º Escalão 

01 Encarregado de Setor C.8 ( Lei 948/90) 

01 Engenheiro Sanitário E. 1 ( Lei 948/90) 

01 Técnico em Saneamento E. 1 ( Lei 948/90) 

01 Químico E. 1 ( Lei 948/90) 

05 Operador de Eta C. 1 ( Lei 948/90) 

01 Operador de Ete C. 1 ( Lei 948/90) 

05 Operador de Captação C. 1 ( Lei 948/90) 

01 Auxiliar Técnico A 9 ( Lei 948/90) 

03 Encanador C. 1 ( Lei 948/90) 

03 Auxiliar de encanador A 4 ( Lei 948/90) 

01 Atendente de Usuário B. 5 ( Lei 948/90) 

01 Digitador B. 5 ( Lei 948/90) 

01 Telefonista A 9 ( Lei 948/90) 

01 Almoxarife B. 5 ( Lei 948/90) 

01 Eletricista B. 8 ( Lei 948/90) 

01 Mecânica de Bombas  B. 8 ( Lei 948/90) 

01 Escriturário B. 6 ( Lei 948/90) 

01 Motorista B. 6 ( Lei 948/90) 

01 Office – Boy  A 1 ( Lei 948/90) 

02 Vigia A 3 ( Lei 948/90) 

01 Zelador  A 3 ( Lei 948/90) 

01 Leiturista A 9 ( Lei 948/90) 

01 Auxiliar de Operações  A 10 ( Lei 948/90) 

   

 

 

 

Jairo Borges de Oliveira 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO IV 

 

 

ORGONOGRAMA / DEMAEG 

 

 

 

Prefeito 

 

 

( 1º Escalão ) 

 

 

Diretor Geral 

 

 

 

Dep. Técnico Dep. Operações Dep. Comercial 

 

 

 

 

Engenharia E. T. A.  Usuários 

 

 

 

 

Laboratório Captação C. P. D.  

 

 

 

 

Controle E. T. E.  

 

 

 

Servs. Ext.  

 

 

 

Jairo Borges de Oliveira 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Lei nº 1.402/ 95 de 20 de março de 1995. 

 

“Cria órgãos administrativos e dá 

outras providências”. 

 

A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 

Prefeito Municipal, SACIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a criar a Sub – Secretária 

Municipal da Educação e Cultura, do Distrito de Porteirão. 

 

Art. 2º - Para esse órgão ficam criados os seguintes cargos, todos comissionados: 

I. A nível de 2º Escalão da estrutura Administrativa Municipal. 

a) Sub – Secretário Municipal de educação e Cultura. 

II. A nível de 3º Escalão da estrutura Administrativa Municipal. 

a) Sub Secretário Geral; e  

b) Sub Chefe do Departamento da Coordenação Pedagógica. 

 

Art. 3º - A Sub – Secretária Municipal de educação e Cultura, do Distrito de 

Porteirão, subordinada à Secretária Municipal de educação e Cultura, é o órgão co-

encaregado das atividades educacionais, culturais, desportivas e de lazer, na área do 

Distrito. 

 

Art. 4º - São atribuições específicas da Sub- Secretária Municipal de educação e 

Cultura: 

 

I. Coordenar o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles 

que não tiverem acesso, na idade própria, os quais deverão receber tratamentos 

especial, pôr meio de cursos e exames adequados ao atendimento das 

particularidades próprias dos Educandos; 

II. Promover oferta de ensino regular diurno e noturno, suficiente para atender à 

demanda adequada às condições da população; 

III. Oferecer atendimento ao educando do ensino fundamental, pôr meio de 

programas de assistência, saúde, transporte e suplementação de material 

didático; 

IV. Promover, proteger e garantir toda manifestação cultural, assegurando plena 

liberdade de expressão e criação, incentivando e valorizando a produção da 

cultura; 

V. Proteger o patrimônio cultural do Distrito, através das tradições, usos, 

costumes, formas de expressão, obras, objetos, documentos e espaços  

destinados a manifestações  culturais e artísticas; 

VI. Supervisionar e promover o desporto e lazer, através de realização de jogos 

recreativos, praticas desportivas formais não formais, nas suas diferenças 
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manifestações, realizações,  promoções locais e regionais, criando e mantendo 

espaços públicos para recreações, lazer  e esportes.    

 

Art. 5º - A Sub – Secretária Municipal de Educação e Cultura do Distrito de 

Porteirão, executará suas atividades através dos seguintes órgãos que compõe a sua 

estrutura Distrital, salvo as emendas e ou orientadas diretamente da Secretária 

Municipal de Educação e Cultura: 

1. Sub – Secretaria Geral, e 

2. Sub – Chefe do departamento de Orientação Pedagógica. 

 

Art. 6º - A Sub – Secretária Geral, é subordinada ao Sub – secretário (a) Municipal 

de Educação e Cultura, é o órgão co-responsável pela execução de todos os serviços 

administrativos e burocráticos da Sub – Secretária. 

 

Art. 7º - São atribuições especificas da Sub – secretária Geral: 

 

I. Coordenar e executar os trabalhos administrativos da Sub- Secretária, redação 

da correspondência oficial, prestação de contas de recursos recebidos das áreas 

estadual e federal e observar o cumprimento de normas e dispositivos 

emanad0s de órgãos superiores ligados ao ensino; 

II. Atender a população, orientando e encaminhando reivindicações e reclamações 

aos órgãos competentes  da municipalidade e dando sugestões para que se 

tomem as providências necessárias; 

III. Fazer a chamada anual da população em idade escolar, para eficaz para que a 

população tome conhecimento dos prazos; 

IV. Elaborar o calendário escolar, providenciar, seu fornecimentos unidades 

escolares e fazer observar seu cumprimento; 

V. Manter organizados os dossiês dos professores, do Distrito, com indicação do 

grau de instrução, cursos especialidade e demais básicos que interessem „`a 

secretária; 

VI. Elaborar os boletins escolares e manter atualizados os históricos  escolares, de 

modo a proteger a ascensão e progresso dos alunos. 

 

Art. 8º - A Sub- Chefia do Departamento de Orientação Pedagógica do Distrito, 

subordinado à Sub – Secretária de Educação e Cultura do distrito de Porteirão, é o 

órgão responsável pela orientação pedagógica no ensino fundamental. 

 

Art. 9º - São atribuições específicas da Sub- Chefia do departamento de Orientação 

Pedagógica: 

 

I. Supervisionar as atividades pedagógicas, orientando e assistindo aos pais, 

alunos e professores, com a finalidade de resolver problemas educacionais, no 

que diz respeito ao acompanhamento e desenvolvimento dos currículos e 

atividades escolares; 
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II. Orientar professores e pais em relação a alunos de comportamento irregular, 

recomendando se necessário, apoio psicológico; 

III. Orientar os pais, quando os alunos não acompanham as atividades escolares, 

devido a problemas causados pôr dificuldade visual, auditiva, ou pôr qualquer 

outra deficiência. 

 

Art. 10 – As atribuições específicas de cada órgão e respectivos titulares são 

subordinadas à secretária Municipal de Educação e Cultura, e esta, pôr sua vez, ao 

Prefeito Municipal. 

 

Art. 11º - Para fazer face às despesas de que trata o presente Lei, será utilizada a 

seguinte dotação orçamentária, ou ainda, se necessário for, pôr Decreto do executivo, 

abrir crédito suplementar; 

 

0302 -   Secretária Municipal de Educação e Cultura 

    08 – Educação e Cultura: 

    07 – Administração; 

021 - Geral; 

2033 Administração Secretária de Educação e Cultura; 

3111 Pessoal Civil. 

 

Art. 12º - Inicialmente, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a contratar 

servidor com vencimento de 3º escalão. 

 

Art. 13º - Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos à 1º (primeiro) de fevereiro de 1.995, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, aos 20 

(vinte) dias do mês de março de mil novecentos e noventa e cinco  (1.995 ). 

 

 

 

Jairo Borges de Oliveira 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Lei nº 1.417/95 de 13 de junho de 1995. 
 

“Dispõe sobre a criação na estrutura 

da prefeitura Municipal, a secretária 

de Industria e comercio”.  

 

A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 

Prefeito Municipal, SACIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica criado a secretária de industria e Comércio no Município de Goiatuba. 

 

§ 1º - A presente Secretaria terá orçamento próprio a ser incluso no Orçamento 

Geral do Município para vigorar no ano de 1995. 

§ 2º - A Secretária Municipal de Industria e comércio, terá como objetivo 

fomentar industrialização do Município, bem como utilizar de mecanismo e 

incentivos para o incremento do comércio local. 

 

Art. 2º - Para gerir a Secretaria Municipal da Industria e Comercio ficam criados os 

seguintes cargos em comissão: 

 

a)           – 01 (um) Secretário (a) 

b) – 01 (um) Diretor de Divisão 

c) – 01 (um) Chefe de Departamento 

 

Art. 3º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos a 1º de janeiro de 1995. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, aos 13 

(treze) dias do mês de junho de mil novecentos e noventa e cinco  (1.995 ). 

 

 

 

Jairo Borges de Oliveira 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Lei nº 1.438/95 de 13 de setembro de 1995. 
 

“Cria cargos na fundação de ensino 

Superior de Goiatuba e „da outras 

providências”.  

 

A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 

Prefeito Municipal, SACIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Ficam criados os seguintes cargos para a FUNDAÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR DE GOIATUBA; 

 

Quadro I Atividades Administrativas 

 

Cargo Função Remuneração Vaga 

    

Presidente Adm. Superior 1º Escalão 01 

Diretor Financeiro Adm. Superior 2º Escalão 01 

Diretor Administrativo Exec. Superior 2º Escalão 01 

    

 

§ 1º- O cargo de Presidente da Fundação, constante do Quadro I, é cargo 

comissionado, sendo seu titular escolhido e nomeado livremente pelo Prefeito 

Municipal; 

 § 2º- Para os cargos de Diretor Financeiro e Diretor Administrativo, do Quadro 

I, que são comissionados, os titulares serão nomeados pelo Presidente da Fundação 

de Ensino Superior de Goiatuba, sujeitos a veto do Prefeito Municipal; 

 § 3º- Os ocupantes dos cargos da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba 

serão escolhidos pelo chefe do Poder Executivo mediante lista tríplice indicada pelo 

Poder Legislativo 

 

Art. 2º - Ficam criadas os seguintes cargos para a Faculdade de Filosofia Humanas 

de Goiatuba: 

 

Quadra II – Atividades Acadêmicas 

 

Cargo Função Remuneração Vago 

    

Dir. Geral das Faculdades Adm. Superior 1º Escalão 01 

Secretário Geral Adm. Superior 2º Escalão 01 

Bibliotecário Adm. Superior 3º Escalão 01 

Auxiliar Biblioteca Suporte C. 03 02 

Auxiliar Secretaria Suporte C. 05 03 
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Operador CPD. Suporte C. 05 01 

Coordenador de Turno Suporte B. 05 02 

Encarregado Portaria Suporte B. 05 01 

Professores Operacional Hora / aula 20 

    

 

§ 1º - O cargo de Diretor Geral das Faculdades, constante do Quadro II, é 

comissão, nomeado pelo Prefeito, escolhido em lista tríplice, apresentada pelo 

Presidente da Fundação; 

§ 2º - Os cargos de Secretária Geral e Bibliotecário, são cargos comissionados, 

de provimento do Diretor Geral das Faculdades, e nomeados pelo Prefeito Municipal; 

§ 3º - Os ocupantes dos cargos de Auxiliar Biblioteca, Auxiliar de secretária, 

Operador de CPD, Coordenador de Turno, Encarregado de Portaria e os Professores, 

serão Contratados. 

 

Art. 3º - A Fundação de Ensino Superior de Goiatuba – FESGO, criada pela Lei 

788/85, de 07 de agosto de 1995, pôr força desta Lei, fica autorizada a proceder à 

contratação de professores remunerados pôr hora/ aula, e do pessoal necessário às 

atividades acadêmicas e administrativas das Faculdades de Administração e de 

Pedagogia e outras que vieram a ser aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação; 

 

 §. 1º - Caracterizados estão o Excepcional interesse público e a circunstância 

especial de necessidade urgente, pois que as Faculdades retornaram à administração 

direta da Fundação e não há tempo hábil para promoção de concurso: 

§. 2º - O valor da hora/aula será determinado pela Fundação, sob aprovação do 

Prefeito Municipal, não podendo ser inferior a R$ 5,53 (cinco reais e cinqüenta  e três 

centavos); 

§. 3º- De acordo com a Legislação do Ensino Superior, será acrescido em 20% 

ao valor da hora/aula, para cada pós-graduação, Lato-Senso, Strito-Senso e 

Doutorado.   

 §. 4º- Não há também interesse e conveniência imediatos para proceder a atual 

concurso, bem como a Administração direta colocará, tanto quanto possível, meios e 

servidores à disposição da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba; 

 §. 5º - De conformidade com a legislação em vigor, a mensalidade escolar será 

de R$ 50,00, ficando a critério do Poder Executivo, dentro de suas possibilidades, 

conceder descontos, a título de Bolsa de Estudo, fixando esse valor através de 

Portaria; 

 

Art. 4º - As contratações, pôr período não superior a dois semestres letivos 

obedecerão aos critérios seletivos previstos nos Estatutos das Faculdades, que 

atendem às exigências mínimas do Ministério da Educação e Cultura; 

 

Art. 5º - As descrições dos cargos são as mesmas constantes dos Estatutos da 

Fundação de Ensino Superior de Goiatuba e dos Estatutos da Faculdade de Filosofia e 
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de Ciências Humanas de Goiatuba, ratificados pôr esta Lei, correspondendo as de 

Diretor Financeiro às do Tesoureiro e as de Diretor Administrativo às do cargo de 

Secretário, sendo que a remuneração de todos os cargos obedecerá ao Plano de 

Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Goiatuba; 

 

§. 1º - Em qualquer hipótese, o pagamento de vencimentos de profissionais 

liberais, obedecerão aos limites mínimos impostos pôr Leis Federais, ficando desde já 

autorizado o complemento salarial, se necessário. 

 §. 2º - Os Estatutos da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba também 

poderão ser alterados mediante sugestão de seu Presidente, aprovados e publicados 

mediante ato próprio do Poder Executivo Municipal; 

 §. 3º - Os Estatutos das Faculdades mantidas pela Fundação, poderão ser 

modificados da forma como neles está prevista. 

 

Art. 6º - Os membros do Conselho Curador serão escolhidos entre detentores de 

cursos superior, de reputação ilibada e notório saber. 

 

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 

1º de junho de 1.995, revogando-se as disposições em contrario; 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, aos 20 

(vinte) dias do mês de setembro (09), do ano de  mil novecentos e noventa e cinco  

(1.995 ). 

 

 

 

Jairo Borges de Oliveira 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Lei nº 1.439/95 de 20 de setembro de 1995. 

 

“Autoriza a criação de cargos e suas 

respectivas vagas e aumento quantitativo de 

vagas de cargos públicos e dá outras 

Providências”. 

 

A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 

Prefeito Municipal, SACIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Ficam criados os seguintes cargas e suas respectivas vagas: 

 

GRUPO FUNCIONAL ADMINISTRATIVO 

 

Cargo : MÉDICO VETERINÁRIO  - Classe IX 

Vagas criadas  01 

 

GRUPO OPERACIONAL  FUNCIONAL 

 

Cargo : SOLDADOR – Classe VII 

Vagas Criadas : 01 

 

Art. 2º - De acordo com o art. 2º da Lei Municipal nº 1.405 de 17 de abril de 1995, 

ficam aumentados os quantitativos de vagas dos cargos públicos abaixo 

discriminados, conforme se segue: 

Cargo: AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO – Classe V 

Vagas aumentadas: 01 

 

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Classe I 

Vagas aumentadas : 25 

 

GRUPO OPERACIONAL FUNCIONAL 

 

Cargo: MERENDEIRA – Classe I 

Vagas aumentadas: 11 

 

Cargo: OPERADOR DE DRAGA – Classe V 

Vagas aumentadas: 01 

 

Cargo: OPERADOR DE FÁBRICA DE TUBOS _ Classe IV 

Vagas aumentadas: 02 

 

Cargo: PECISTA – Classe V 

Vagas aumentadas: 01 
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Cargo: PINTOR – Classe I 

Vagas aumentadas: 01 

 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 

a 17 de abril de 1995. 

 

Art. 4 – Revogam-se as disposições em contrario. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, aos 20 

(vinte) dias do mês de setembro do ano de  mil novecentos e noventa e cinco (1.995 ). 

 

 

 

Jairo Borges de Oliveira 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Lei nº 1.449/95 – 26 de outubro de 1995. 

 

“Modifica e cria novos artigos na Lei nº 

1.438/95 que cria cargos na Fundação de 

ensino Superior de Goiatuba e dá outras 

providências”. 

 

A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 

Prefeito Municipal, SACIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica criado o cargo abaixo, além já existentes, criados pelo Artigo 1º da Lei 

1.438/95: 

Quadro I – Atividades Administrativas 

 

Cargo Função Remuneração Vaga 

    

Auxiliar de Limpeza Suporte A 4 01 

    

 

Art. 2º - Acrescenta-se um parágrafo, ao Artigo 3º, da Lei nº 1.438/95, com a 

seguinte redação: 

 § 6º - Para efeito de cálculo da remuneração mensal dos Professores, o total de 

horas-aula semanais será multiplicado pelo índice 5,25 (cinco inteiros e vinte e cinco 

centésimos) para apurar o valor do mês, incluindo os valores relativos aos descansos 

remunerados. 

 

Art. 3º - Revogam-se o Parágrafo 3º do Artigo 1º, da Lei número 1.438/95. 

 

Art. 4º - O parágrafo 5º do Artigo 3º da Lei 1.438/95, vigorará sob a seguinte 

redação: 

 

 § 5º - A mensalidade dos cursos de terceiro grau será inicialmente de R$ 

155,00 (cento e cinqüenta e cinco reais), ficando, a partir  de 1996, ao arbítrio do 

Chefe do Poder Executivo fixar seu valor, através de Portaria, bem como, dentro de 

suas possibilidades, conceder Bolsas de estudo, parciais ou totais, após análise 

acurada do perfil econômico-social de cada aluno. 

 

Art. 5º - Acrescenta-se o Parágrafo  6º ao Artigo 3º da Lei Número 1.438/95: 

 

 § 6º - Outorgar-se-á, indistintamente, a todos os alunos, para o segundo 

semestre deste ano de 1995, Bolsa de Estudo, no valor de R$ 105,00(cento e cinco 

Reais), cuja despesa será Ônus do erário municipal, à conta de subvenções à 

Fundação de Ensino Superior de Goiatuba. 
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Art. 6º  Mediante Portaria do Presidente da Fundação estabelecer-se-á tabela 

emolumentos para  fornecimentos aos interessados de certidões, certificados e 

apostilas, que constituirão receitas da Fundação de ensino Superior de Goiatuba. 

 

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 

a 1º de julho de 1995, revogando-se as disposições em contrario. 

   
Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, aos 26 (vinte 

e seis) dias do mês de setembro (09), do ano de  mil novecentos e noventa e cinco  

(1.995 ). 

 

 

 

Jairo Borges de Oliveira 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Lei nº 1457/95 de 12 de dezembro de 1995. 

 

“Autoriza aumento do quantitativo de 

vagas de cargo público e dá outras 

providências”. 

 

A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 

Prefeito Municipal, SACIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Ficam aumentados os quantitativos de vagas de cargo público abaixo, 

referente ao concurso realizado em 1993, cuja validade dai prorrogado pôr mais dois 

(02) anos, na forma do Decreto nº 4.387/95, de 28 de abril de 1995. 

 

Vagas para Zona Rural 

 

Cargo: Professor 

Vagas: 04 (quatro) 

 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrario.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, aos 12 (doze) 

dias do mês de dezembro, do ano de  mil novecentos e noventa e cinco  (1.995 ). 

 

Jairo Borges de Oliveira 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Lei nº 1.477/96 de março de 1996. 

 

“Autorizo criação de cargos e suas respectivas vagas e 

aumento do quantitativo de vagas, na Lei 1.438/95, que 

criou cargos na Fundação de Ensino Superior de Goiatuba, 

alem do que consta da Lei 1.449/95, que modifica e cria  

novos artigos na referida Lei e dá outras providências”. 

 

A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 

Prefeito Municipal, SACIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica criado o cargo abaixo, além dos já existentes nos artigos 1º da Lei 

1.449/95: 

 

Quadro I – Atividades Administrativas 

 

      Cargo Função Remuneração Vaga 

    

Auxiliar de Suporte C – 05 02 

Secretaria    

    

 

Art. 2º- Fica aumentado o quantitativo de vagas do cargo abaixo, criado pelo artigo 

2º da Lei 1.438/95. 

 

 

Quadro II – Atividades Acadêmicas 

 

Cargo Função Remuneração Vagas 

    

Professores Operacional Hora/ Aula 20 

    

 

Art. 3º - Este Lei entra em vigor na data de sua publicação . 

 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrario 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, aos 6 (seis) 

dias do mês de março, do ano de  mil novecentos e noventa e seis  (1.996 ). 

 

Jairo Borges de Oliveira 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Lei nº 1.520/96 de 27 de dezembro de 1996. 

 

“Dispõe  sobre a criação na estrutura 

administrativa da Prefeitura Municipal 

de Goiatuba da Secretaria do Meio 

Ambiente, Cidadania e Costume 

 

A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 

Prefeito Municipal, SACIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica criado a Secretária Municipal de Meio Ambiente Cidadania e 

Costumes, na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Goiatuba, com a 

seguinte finalidade: 

Promover a educação, recuperação e preservação ambiental.     

 

Art. 2º - A presente Secretária terá orçamento próprio, a ser incluído no orçamento 

para 1997, pôr créditos adicionais. 

 

Art. 3º - Para gerir a Secretária Municipal de Meio Ambiente Cidadania e Costumes, 

ficam criados os seguintes cargos em comissão: 

 

01 (um) cargo de secretário; 

01 (um) cargo de Diretor de Divisão; 

01 (um) cargo de Chefe de Departamento. 

 

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do 

dia 1º de janeiro de 1997. 

 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrario. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, aos 27 (vinte 

e sete) dias do mês de dezembro, do ano de  mil novecentos e noventa e seis  (1.996 ). 

 

Jairo Borges de Oliveira 

PREFEITO MUNICIPAL 
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Lei nº 1.542/97, de 03 de março de 1997. 

 

“altera a redação do Art. 2º, da Lei 

Municipal nº 1.417/97, de 13 de junho de 

1995, e dá outras providências.” 

 

A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 

Prefeito Municipal, SACIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O artigo 2º. Da Lei Municipal nº 1.417/95, de 13 de junho de 1995, passará 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 2º - Para gerir da Lei Municipal de Industrial e Comercio, ficam 

criados os seguintes cargos em comissão: 

 

I. 01 Um secretário; 

II. 01 (um) Diretor da Divisão de Desenvolvimento Industrial; 

III. 03 (três) Chefes de Departamento 

a) Capacitação; 

b) Assistência Empresarial; e  

c) Técnico. 

 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrario. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, aos 26 (vinte 

e seis) dias do mês de setembro (09), do ano de  mil novecentos e noventa e cinco  

(1.995 ). 

 

Jairo Borges de Oliveira 

PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 1.543/97, de 03 março de 1.997. 

 

 

“Altera a redação do Art. 3º da Lei Municipal nº 

1.521/96, de 27 de dezembro de 1996, de 27 de 

dezembro de 1.996, e dá  outras providências.” 

 

 

A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, APROVA e eu, 

Prefeito Municipal, SACIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O Art. 3º da Lei Municipal nº 1.521/96, de 27 de dezembro de 1996, passará 

a vigorar com a seguinte redação:  

 

          “Art. 3º. – Para gerir a Secretaria Municipal de esporte e Lazer, ficam criados 

os seguintes cargos em comissão:   

I – 01 (um) Secretário; 

II- 01(um) Diretor da Divisão de Iniciação Esportiva; 

III – 02 (dois) Chefes de Departamento: 

  

a) Coordenação de eventos Esportivos; 

b) Físico/Técnico. 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.  

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, aos 03 (três) 

dias do mês de março (09), do ano de  mil novecentos e noventa e sete  (1.997 ). 

 

HERMES TRALDI NETO 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 1.544/97, de 03 de março de 1.997 

 

“Altera a redação do Art. 3º da Lei 

Municipal nº 1.520/96, de 27 de dezembro de 

1.996, e dá outras providências.” 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

APROVA e eu, Prefeito Municipal, Sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º -O Art.3º da Lei nº 1.520/96, de 27 de dezembro de 1996, passará a 

vigorar com a seguinte redação: 

  “Art.3º - Para gerir a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, Cidadania e Costumes, ficam criados os 

seguintes cargos em comissão: 

  

I-  (um) secretário; 

II- (um) Diretor da Divisão de Coordenação de Projetos; 

III- (dois) Chefes de Departamento: 

a) Controle Ambiental; e  

b) Projetos e Fiscalização”     

Art.2º - Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, revogando-se 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, aos 03 (três) 

dias do mês de março (09), do ano de  mil novecentos e noventa e sete  (1.997 ). 

 

 

 

 

HERMES TRALDI NETO 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº 1.595/97, DE 26 DE JUNHO DE 1.997 

  

 

“Dispõe sobre acréscimo ao ANEXO VI, da LEI Nº 980/90 

de 13 de agosto de 1.990, da DIVISÃO FARMACÊUTICA 

e dá outras providências,” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

Goiás, APROVA e eu, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art.1º - Pôr força da presente Lei acrescenta-se ao ANEXO VI – da LEI Nº 

980/90- de 13 de agosto de 1.990, a DIVISÃO FARMACÊUTICA, órgão que 

comporá a estrutura da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, passando a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

    “A Secretaria Municipal de Saúde exercerá suas 

atividades através dos seguintes órgãos que compõem sua estrutura: 

    1.......................................................................................... 

 

    2.......................................................................................... 

   

    3.......................................................................................... 

     

    4. DIVISÃO FARMACÊUTICA. 

 

    A Divisão Farmacêutica, subordinada ao Secretário 

Municipal de Saúde, é o órgão encarregado do funcionamento da FARMÁCIA 

MUNICIPAL. 

    São suas atribuições específicas: 

 

I. prestar assistência integral nas áreas de farmácia e 

bioquímica das unidades de saúde da Municipalidade; 

II. elaborar e garantir a disponibilidade da relação 

municipal de medicamentos nas unidades de saúde; 

III. garantir assessoramento técnico junto à Secretaria 

Municipal de Administração e Planejamento no processo de compra de 

medicamentos e insumos padronizados; 

IV. confeccionar boletins de informação sobre 

medicamento para a população carente e profissionais da área de saúde; 

V. realizar convênios com laboratórios e distribuidoras 

de medicamentos com a finalidade de garantir maior variedade dos mesmos; 

VI. organizar treinamentos para capacitação de 

servidores da rede pública na área de saúde; 
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VII. efetuar registro e controle dos medicamentos que 

apresentam baixa demanda, ou que se encontram em excesso nas unidades de 

saúde; 

VIII. fornecer dados estatísticos à coordenadoria de 

vigilância à saúde e à coordenadoria de planejamento; 

IX. auxiliar nas Campanhas de Vacinação; 

X. registrar e controlar os medicamentos 

psicotrópicos, quais sejam, os medicamentos da PORTARIA  27 e 28, da DIMED. 

XI. Responsabilidade na manipulação de 

medicamentos”.  

 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário. 

    

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, aos 26 (vinte 

e seis) dias do mês de junho (09), do ano de  mil novecentos e noventa e sete  (1.997 

). 

 

 

 

GODOFREDO JERÔNIMO DA SILVA 

Prefeito Municipal em Exercício 
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LEI Nº 1.603/97, DE 26 DE JUNHO DE 1.997 
 

“Dispõe sobre a criação do cargo de DIRETOR (A) DA 

DIVISÃO FARMACÊUTICA da FARMÁCIA MUNICIPAL 

e dá outras providências,”   

 

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

Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º-Fica autorizado ao Chefe do Poder Executivo do Município a criação do 

cargo, em comissão, de DIRETOR (A) DA DIVISÃO FARMACÊUTICA, órgão 

subordinado ao Secretário Municipal de Saúde, para gerir os assuntos pertinentes à 

FARMACIA MUNICIPAL. 

 

 Parágrafo Único -  A remuneração ao cargo será no valor equivalente ao 

despendido ao 3º ESCALÃO da Prefeitura Municipal de Goiatuba.   

 

Art.2º -Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, aos 26 (vinte 

e seis) dias do mês de junho (09), do ano de  mil novecentos e noventa e sete  (1.997).  
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LEI Nº 1.611/97, de 14 de julho de 1.997. 

 

 

“Altera o PARÁGRAFO ÚNICO do Art. 1º, da Lei nº 

1.603/97- de 26 de junho de 1.997 e dá outras 

providências,”  

 

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

eu, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Pôr força da presente Lei, fica alterada a redação do Parágrafo Único, do 

Art. 1º, da Lei nº 1.603/97 –de 26 de junho de 1.997, que fica assim redigido: 

 

  “Parágrafo Único – A remuneração ao cargo será no valor equivalente 

ao despendido ao 2º (segundo) ESCALÃO da Prefeitura Municipal de Goiatuba. 

 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, aos 14 

(quatorze) dias do mês de junho (06), do ano de  mil novecentos e noventa e sete  

(1.997).  

 

 

                                             HERMES TRALDI NETO 

Prefeito Municipal  
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LEI Nº 1.664/98 – DE 30 DE MARÇO DE 1.998. 

 

“Dispõe sobre criação de cargos e vagas no Quadro 

Organizacional do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do 

Município de Goiatuba e, dá outras providências” 

 

 

  A CÂMARA  MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

APROVA e eu, Prefeito Municipal, SACIONO  a seguinte LEI: 

 

Art. 1º - Pôr força da presente Lei, ficam criados os cargos e respectivas vagas, no 

Quadro Organizacional do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE do Município de 

Goiatuba, para provimento do quadro de Pessoal do HOSPITAL MUNICIPAL DE 

GOIATUBA, conforme se segue. 

 

GRUPO FUNCIONAL ADMINISTRATIVO: 

 

I –     Auxiliar Administrativo      –     Classe    “V”     -    12 vagas 

II -    Auxiliar de Serviços Gerais –     Classe    “I”      -    14 vagas 

III -  Auxiliar de Enfermagem     –      Classe    “IV”   –    28 vagas 

IV-   Auxiliar de Laboratório       -       Classe   “VI”   -     06 vagas 

V-    Auxiliar de Contabilidade   –       Classe   “VI”   -     02 vagas 

VI-   Guarda Noturno                  –       Classe   “I”      -     06 vagas  

VII - Comprador /Almoxarife   –         Classe   “X”     -     02 vagas 

 

GRUPO OPERACIONAL FUNCIONAL 

I – Motorista                             -   Classe “V”                         - 04 vagas 

 

PARÁGRAFO ÚNICO- O preenchimento das vagas dos novos cargas criados, será 

pôr meio de Concurso, já constante do correspondente de Lei em seqüência. 

 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás aos 30 

(trinta) dias do mês de Março do ano de um mil novecentos e noventa e oito (1.998). 

 

                                             HERMES TRALDI NETO 

Prefeito Municipal  
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LEI Nº. 1.688/98, de 14 de maio de 1.998. 

 

 

“Dispõe sobre a criação do cargo de encarregado do 

Posto de Atendimento da JUCEG em Goiatuba, e dá 

outras providências” 

 

  FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, 

Estado de Goiás, APROVA e eu, Prefeito Municipal, SANCIONO  a seguinte LEI: 

 

Art. 1º- Pôr  força da presente lei, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a criar o cargo de Encarregado do Posto de Atendimento da JUCEG 

em Goiatuba – Go, com uma vaga, em comissão, a nível de terceiro escalão, em 

consonância com a Junta Comercial do Estado de Goiás. 

 

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

Goiás aos quatorze (14) dias do mês de maio (05) de um mil novecentos e noventa e 

oito (1998). 

 

  

                                             HERMES TRALDI NETO 

Prefeito Municipal  
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LEI Nº 1.728/99 de junho 1.999. 

 

“Dispõe sobre a criação de cargos e vagas no quadro 

organizacional do Gabinete do Prefeito e dá outras 

providências” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

APROVA e eu Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei. 

 

Art. 1º - Pôr  força presente Lei ficam criados os cargos, em comissão e as 

respectivas vagas, no Quadro Organizacional do Gabinete do Prefeito, cujos 

vencimentos a serem pagos, a título de remuneração, deverão ser: 

 

a) Diretor da Divisão de Fomento – (um) valor fixado em R$ 1.235,00 ( 

um mil duzentos e trinta e cinco reais). 

b) Chefe de Departamento – 3 (três) valor fixado em R$ 618,00 

(seiscentos e dezoito reais) ; 

 

§ 1º - Fica assegurado aos nomeados, gratificação de décimo –terceiro 

vencimento e ferias, proporcional aos meses de efetivo exercício, durante 

período laboral. 

Art. 2º - Os cargos criados pelo Art. 1º desta Lei, serão exclusivamente para atender 

a ACIEP- Associação de Crédito e Incentivos ao Empreendedor Popular. 

  § 1º - Fica atribuído a cada cargo as seguintes funções: 

 

a) Diretor da Divisão de Fomento – Coordenador do Banco do Povo 

 

I- acompanhar diariamente as atividades do Agente de Crédito, Seção de 

Administração e Finanças e Controle/Cobrança; 

II- prestar assessoria direta ao Conselho de Administração; 

III- orientar e acompanhar a tesouraria no controle e movimentação dos recursos 

recebidos e depositados em conta corrente bancária; 

IV- inteirar-se de toda documentação representativa de débito e crédito decorrentes 

das operações da ACIEP- BANCO DO POVO; 

V- Conferir os resumos das contas que lhe são submetidos a controle; 

VI- Controlar os contratos de convênios, mantendo a necessária proximidade com 

os órgãos mantenedores, no sentido de se proceder as reformas em tempo 

hábil; 

VII- Acompanhar todo processo de empréstimo, desde a sua proposta/cadastro até a 

formalização final; 

VIII- Participar ativamente do Comitê no deferimento ou indeferimento de operações 

de crédito; 

IX- Acompanhar diariamente, através de relatórios gerências toda movimentação 

concernente à operações de empréstimos; 
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X- Manter controle estatístico sobre toda movimentação da ACIEP- BANCO DO 

POVO; 

XI- Manter os Agentes de Crédito sempre informados das novidades do mercado; 

XII- Participar sistematicamente das reuniões e sempre apontar os fatos e atos 

negativos ou positivos sobre a atuação dos Agentes de Crédito; 

XIII- Assinar cheques e documentos juntamente com o Conselho de Administração; 

XIV- Manter sempre informado o Conselho de Administração sobre as 

disponibilidades de caixa; 

XV- Manter previsão de disponibilidade de caixa para a aplicação em empréstimos/ 

fluxo de caixa; 

XVI- Desempenhar outras atividades correlatas ou necessárias à eficiência de suas 

atribuições especificas; 

XVII- Inteirar- se de toda a documentação representativa de débito e crédito 

decorrentes das operações da ACIEP- BANCO DO POVO; 

XVIII- Conferir os resumos e movimentações que lhe são submetidas a controle; 

XIX- Elaborar seu próprio orçamento; 

XX- Administrar os sistema material e patrimônio de compras, de transportes, de 

protocolo, arquivo e xerox, etc., oferecendo ao Conselho de Administração os 

dados necessários à definição de diretrizes para Coordenação da Associação; 

XXI- Alimentar a contabilidade patrimonial da Organização não Governamental 

(Aciep - Banco do Povo) através de controles e da fiscalização do espaço físico 

do patrimônio oferecendo à contabilidade as informações necessárias; 

XXII- Tomar medidas para a preservação em bom estado, dos bens móveis e imóveis 

da Associação; 

XXIII - Administrar os serviços de transportes; 

XXIV - Tomar parte nas licitações de compras e serviços; 

 XXV – Controlar todo sistema de protocolo da ACIEP- BANCO DO POVO; 

XXVI- Incumbir-se dos serviços de manutenção e serviços gerais; 

XXVII- Manter rígido controle sobre o arquivo da Associação; 

XXVIII- Planejar as atividades do órgão, organizar os serviços, dirigir e controlar as 

atividades sob seu comando, exercendo permanente fiscalização do desempenho das 

atividades dos Agentes de Crédito; 

XXIX – Planejar o sistema de coleta de dados estatísticos inerentes às programações 

desenvolvidas, criando instrumentos próprios para tal fim; 

XXX – Elaborar relatórios   e demonstrativos do andamento dos serviços 

operacionais, principalmente os ligados ao trabalho dos Agentes de Crédito e das 

aplicações; 

XXXI – planejar, acompanhar e avaliar programas, propostas    de negócios e  a 

realizar, realizados e liquidados; 

b) Departamento de Administração e Finanças, cujo se subordina à Coordenação e 

tem as seguintes atribuições: 

No que concerne à contabilidade, compete: 

I- fazer o registro contábil das receitas e das despesas realizadas; 
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II - elaborar as prestações de contas dos recursos provenientes de                               

Subvenções; 

III -      elaborar diariamente demonstrativos contábeis consolidados das receitas e das 

despesas realizadas; 

IV -      fazer balancetes diários, e mensais que fiquem evidenciadas todas receitas, e 

despesas; 

V -       elaborar anualmente o Balanço  Geral; 

VI -      escriturar, organizadamente, os fatos  administrativos através de documentos 

apropriados, a fim de acompanhar o patrimônio em suas mutações; 

VII -     levantar os demonstrativos financeiros, necessários à determinação dos 

estados sucessivos pêlos quais passa o patrimônio, depois dos atos da gestão 

realizados em cada período; 

VIII -    promover a escrituração das fichas de lançamento; 

IX -       promover o agrupamento ordenado do movimento diário; 

X -        centralizar toda documentação diária; 

XI -       elaborar o orçamento da Instituição; 

XII -      desempenhar outras atividades correlatas ou necessárias à eficiência de suas 

atribuições específicas. 

 

No que concerne a pessoal, compete: 

 

I –        organizar e manter atualmente o sistema de cadastro de pessoal, armazenando 

em suas memórias os dados pessoais e as ocorrências da vida funcional de 

cada empregado; 

II -  dinamizar o fluxo de informações inerentes às relações com empregados, 

comunicando-lhes de movimentos; 

III - organizar e manter em ordem o sistema de pagamento de pessoal; 

IV -  proceder aos descontos previstos, em lei, processando o recolhimento no 

tempo oportuno; 

V -  proceder à identificação dos novos empregados, registrando as informações 

na memória da Seção; 

VI -  promover a regularização da situação do empregado perante a Previdência 

Social e ao Ministério do  Trabalho; 

VII - organizar e manter atualizado a memória das atividades financeiras do 

pessoal; 

VIII -  cadastrar todos os empregados da instituição, relacionando os dados 

essenciais de cada um; 

IX -  manter em ordem  o dossiê de cada empregado nele as cópias ou originais de 

documentos referidos em seus curriculum vitae; 

X -  providenciar averbações, declarações e certidões relativas aos empregados; 

XI -  inteirar-se, a tempo, das alterações salariais decorrentes de aumento ou de 

atos de movimentação; 

XII -  organizar e manter atualizada a memória das atividades financeiras do 

pessoal; 
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XIII -  colher informações e munir-se dos instrumentos necessários cm devida 

antecedência para a elaboração da folho de pagamento. Bem  como 

confecciona-la ; 

XIV- liberar os pagamentos nas datas ditadas pelo programa; 

XV- proceder, nos prazos legais, os recolhimentos dos descontos em folha; 

XVI- estabelecer sistema de controle dos gastos com pessoal; 

XVII- prestar informações ao Conselho de administração e às legítimas partes 

requerentes sobre as ocorrências financeiras dos gastos de pessoal; 

XVIII- programar em tempo hábil, os períodos de férias dos empregados, através de 

requerimento solicitando com 30 dias de antecedência; 

XIX- elaborar seu próprio arçamento; e  

XX- exercer outras atividades correlatas ou necessárias eficiência de suas 

atribuições especificas . 

 

c) Departamento de Tesouraria, compete: 

 

I –  receber, conferir, organizar e de depositar numerários na conta corrente a ser 

designada; 

II - emitir cheques para pagamentos mediante assinaturas da Coordenação e do 

Presidente do Conselho de Administração; 

III -  receber os recursos de qualquer origem destinados a ACIEP -  BANCO DO 

POVO, 

IV -  efetuar os pagamentos aos fornecedores ou prestadores de serviços sempre 

com cheques nominativos e cruzados com garantia de documentos 

observados a validade fiscal; 

V -  desempenhar outras atividades corretas ou necessárias a eficiência de suas 

atribuições específicas. 

VI- Departamento de Crédito e Cobrança será também responsável pelo 

acompanhamento e orientação aos empreendedores, se reportando à  

 

d) Coordenação e tendo as seguintes atribuições: 

 

- No que concerne ao controle e acompanhamento, compete: 

  

I .  manter rígido controle sobre os documentos pertinentes a empréstimos; 

II.  encaminhar para cobrança, as operações realizadas, diária ou semanalmente; 

III. digitar os créditos deferidos para a emissão de listagens diárias; 

IV. levar à apreciação da Coordenação, os casos de insolvência, que estiverem 

sujeitos à medidas judiciais, para cobrança; 

V.  sugerir prazos de tolerância a partir de vencidos, quando deverão ser tornadas 

providências de protesto, cancelamento de contratos, etc. 

VI. - dos títulos em cartório, fazer acompanhamento e finalizar procedimento para 

recebimento; 
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VII. - encaminhar à Contabilidade os boletos líquidos para digitação e baixa; 

 

- No que concerne à cobrança, compete: 

 

I. manter rígida controle sobre as operações vincendas e vencidas; 

II. manter contatos permanentes com os tomadores de empréstimos com 

operações vencidas; 

III. manter, diariamente, a Coordenação informada dos créditos vencidos; 

IV. cobrar, diariamente, via telefone ou mediante visita “in loco” os créditos 

vencidos; 

V. manter os avalistas informados das obrigações vencidas de suas 

responsabilidades como coobrigados; 

VI. sempre que necessário, enviar correspondências aos coobrigados devedores, 

informando-os de suas obrigações vencidas; 

VII. – manter rígida escrituração das prestações em fichas de controle; 

VIII. através dos boletos, desdobrar os valores a serem contabilizados principal e 

juros; 

IX. atender, sempre que necessário, os devedores, com o fim especifico de 

negociar dividas; e 

X. manter estreita relacionamento com os clientes e com as demais áreas de 

atuação. 

Art. 3º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogando, as 

disposições em contrario. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

Goiás aos dezesseis  dias do mês de julho de um mil novecentos e noventa e nove 

(1999). 

 

  

                                             HERMES TRALDI NETO 

Prefeito Municipal  
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Lei nº 1.730/99 de 29 de julho de 1999. 

 

“Dispõe sobre a criação de cargos e vagas no 

quadro organizacional do fundo Municipal 

de Saúde e dá outras providências. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

APROVA e eu Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei. 

 

Art. 1º -  Pôr força da presente Lei fica criado o cargo e as respectivas vagas, no 

Quadro Organizacional do fundo de Saúde do Município de Goiatuba, para 

provimento do quadro de pessoal do Hospital Municipal de Goiatuba, conforme 

segue: 

Grupo Funcional Administrativo: 

 

Atendente Hospitalar Classe IV – 15 Vagas 

 

Art. 2º - O preenchimento das vagas do novo cargo criado, será pôr meio de 

Concurso público. 

 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

Goiás aos vinte e nove dias do mês de julho de um mil novecentos e noventa e nove 

(29.07.1999). 

 

 

  

                                             HERMES TRALDI NETO 

Prefeito Municipal  
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LEI Nº
 
1.861/01 de 21 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 
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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 vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano dois mil e um  (24.01.2001). 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI N
0 
1.839/00, de 30 de  outubro de 2000. 

 
"Dispõe sobre o aumento de vagas de cargos  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, ficam aumentadas as vagas para o quadro de 

pessoal do Hospital Municipal de Goiatuba, conforme segue: 

 I – Auxiliar Administrativo   - 16 (dezesseis) vagas 

II – Auxiliar de Serviços Gerais  - 18 (dezoito) vagas 

III – Auxiliar de laboratório  - 10 (dez) vagas 

 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação. 

 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

aos trinta dias do mês de outubro do ano dois mil (30.10.2000). 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 1.728/99 de 16 de junho 1999. 

 
 

“Dispõe sobre a criação de cargos e vagas no quadro organizacional do 

Gabinete do Prefeito e dá outras providências” 

 

 

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

a seguinte Lei. 

 

 

Art. 1º - Por força da presente Lei ficam criados os cargos, em comissão, e as respectivas vagas, 

no Quadro Organizacional do Gabinete do Prefeito, cujos vencimentos a serem pagos, a título de remuneração, deverão 

ser: 

 

a) Diretor da Divisão de Fomento – 1 (um) valor fixado em R$ 1.235,00 (um 

mil duzentos e trinta e cinco reais). 
 

b) Chefe de Departamento – 3 (três) valor fixado em R$ 618,00 (seiscentos e 

dezoito reais); 

 
§ 1° - Fica assegurado aos nomeados, gratificação de décimo-terceiro vencimento e ferias, 

proporcional aos meses de efetivo exercício, durante período laboral.   

 

Art. 2° - Os cargos criados pelo Art. 1° desta Lei, serão 

exclusivamente para atender a ACIEP - ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO E 

INCENTIVOS AO EMPRRENDEDOR POPULAR.  
. 

§ 1° - Fica atribuído a cada cargo as seguintes funções: 

                     

                    a) Diretor da Divisão de Fomento – Coordenador do Banco do Povo 

I - acompanhar diariamente as atividades do Agente de Crédito, 

Seção de Administração e Finanças e Controle/Cobrança; 
II - prestar assessoria direta ao Conselho de Administração; 

III - orientar e acompanhar a tesouraria no controle e movimentação dos recursos recebidos e 

depositados em conta corrente bancária; 

IV - inteirar-se de toda documentação representativa de débito e crédito decorrentes das operações da 

ACIEP-BANCO DO POVO; 

V - conferir os resumos e rnovimentos das contas que lhe são submetidos a controle; 

VI - controlar os contratos de convênios, mantendo a necessária proximidade com os órgãos 

mantenedores, no sentido de se proceder as reformas em tempo hábil; 

VII -  acompanhar todo processo de empréstimo, desde a sua proposta/cadastro até a formalização 

final; 

VIII - participar ativamente do Comitê de Crédito no deferimento ou indeferimento de operações de 

crédito; 

IX - acompanhar diariamente,  através de  relatórios gerências toda movimentação concernente à 

operações de empréstimos; 

X - manter controle estatístico sobre toda movimentação da ACIEP- BANCO DO POVO; 

XI - manter os Agentes de Crédito sempre informados das novidades do mercado; 
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XII - participar sistematicamente das reuniões e sempre apontar os fatos e atos negativos ou positivos 

sobre a atuação dos Agentes de Crédito; 

XIII - assinar cheques e documentos juntamente com o Conselho de Administração; 

XIV - manter sempre informado o Conselho de Administração  sobre as disponibilidades de caixa; 

XV - manter previsão de disponibilidade de caixa para a aplicação em empréstimos/fluxo de caixa; 

XVI - desempenhar outras atividades correlatas ou necessárias à eficiência de suas atribuições 

especificas. 

XVII - inteirar-se de toda a documentação representativa de débito e crédito decorrentes das operações 

da ACIEP-BANCO DO POVO; 

XVIII - conferir os resumos e movimentações que lhe são submetidas a controle; 

XIX - elaborar seu próprio orçamento; 

XX - administrar os sistema material e patrimônio de compras, de transportes, de protocolo, arquivo e 

xerox, etc, oferecendo ao Conselho de Administração os dados necessários à definição de diretrizes 

para Coordenação da Associação; 

XXI - alimentar  a  contabilidade  patrimonial  da  Organização  Não Governamental (Aciep-Banco do 

Povo) através de controles e da fiscalização do espaço físico do patrimônio oferecendo à contabilidade 

as informações necessárias; 

XXII - tomar medidas para a preservação em bom estado, dos bens móveis e imóveis da Associação; 

XXIII - administrar os serviços de transportes; 

XXIV - tomar parte nas licitações de compras e serviços; 

XXV - controlar todo sistema de protocolo da ACIEP-BANCO DO POVO; 

XXVI - incumbir-se dos serviços de manutenção e serviços gerais; 

XXVII - manter rígido controle sobre o arquivo da Associação; 

XXVIII - planejar as atividades do órgão, organizar os serviços, dirigir e controlar as atividades sob 

seu comando, exercendo permanente fiscalização do desempenho das atividades dos Agentes de 

Crédito 

XXIX - planejar o sistema de coleta de dados estatísticos inerentes às programações desenvolvidas, 

criando instrumentos próprios para tal fim; 

XXX - elaborar relatórios e demonstrativos do andamento dos serviços operacionais, principalmente 

os ligados ao trabalho dos Agentes de Crédito e das aplicações; 

XXXI - planejar, acompanhar e avaliar programas, propostas de negócios e a realizar, realizados e 

liquidados; 

 

b) Departamento de Administração e Finanças, cujo comando se subordina à Coordenação e tem as 

seguintes atribuições: 

- No que concerne à contabilidade, compete: 

                    I - fazer o registro contábil das receitas e das despesas realizadas; 

II - elaborar as prestações de contas dos recursos provenientes de Subvenções; 

III - elaborar diariamente demonstrativos contábeis consolidados das receitas e das despesas 

realizadas; 

IV- fazer balancetes diários, e mensais que fiquem evidenciadas todas receitas, e despesas; 

V - elaborar anualmente o Balanço Geral; 

VI - escriturar, organizadamente, os fatos administrativos através de documentos apropriados, a fim de 

acompanhar o patrimônio em suas mutações; 

VII - levantar os demonstrativos financeiros, necessários à determinação dos estados sucessivos pelos 

quais passa o patrimônio, depois dos atos da gestão realizados em cada período; 

VIII - promover a escrituração das fichas de lançamentos; 

IX - promover o agrupamento ordenado do movimento diário; 
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X - centralizar toda documentação diária; 

XI - elaborar o orçamento da Instituição; 

XII - desempenhar outras atividades correlatas ou necessárias à eficiência de suas atribuições 

específicas. 

 

No que concerne a pessoal, compete: 

 I - organizar e manter atualizado o sistema de cadastro de pessoal, 

armazenando em suas memórias os dados pessoais e as ocorrências da vida funcional 

de cada empregado; 
II - dinamizar o fluxo de informações inerentes às relações com empregados, comunicando-lhes os 

atos de movimentação; 

III - organizar e manter em ordem o sistema de pagamento de pessoal; 

IV - proceder aos descontos previstos em lei, processando o recolhimento no tempo oportuno; 

V - proceder à identificação dos novos empregados, registrando as informações na memória da Seção; 

VI - promover a regularização da situação do empregador e dos empregados perante a Previdência 

Social e ao Ministério do Trabalho; 

VII - organizar e manter atualizadas as fichas de registros dos empregados; 

VIII - cadastrar todos os empregados da instituição, relacionando os dados essenciais de cada um; 

IX - manter em ordem o dossiê de cada empregado, arquivando nele as cópias ou originais de 

documentos referidos em seus "curriculum vitae"; 

X - providenciar averbações, declarações e certidões relativas aos empregados; 

XI - inteirar-se, a tempo, das alterações salariais decorrentes de aumento ou de atos de movimentação; 

XII - organizar e manter atualizada a memória das atividades financeiras do pessoal; 

XIII - colher informações e munir-se dos instrumentos necessários com devida antecedência para a 

elaboração da folha de pagamento, bem como confeccioná-la; 

X - liberar os pagamentos nas datas ditadas pelo programa; 

XV - proceder, nos prazos legais, os recolhimentos dos descontos em folha; 

XVI - estabelecer sistema de controle dos gastos com pessoal; 

XVII - prestar informações ao Conselho de Administração e às legítimas partes requerentes sobre as 

ocorrências financeiras dos gastos de pessoal; 

XVIII - programar em tempo hábil, os períodos de férias dos empregados, através de requerimento 

solicitado com 30 dias de antecedência; 

XIX - elaborar seu próprio orçamento; e 

XX - exercer outras atividades correlatas ou necessárias a eficiência de suas  atribuições especificas. 

 

c) Departamento de Tesouraria, compete: 

 I - receber, conferir, organizar e depositar numerários na conta corrente a ser designada; 

II - emitir  cheques  para  pagamentos  mediante  assinaturas  da Coordenação e do Presidente do 

Conselho de Administração; 

III - receber os recursos de qualquer origem destinados a ACIEP-BANCO DO POVO, 

IV - efetuar os pagamentos aos fornecedores ou prestadores de serviços sempre com cheques 

nominativos e cruzados com garantia de documentos observada a validade fiscal; 

V - desempenhar outras atividades correlatas ou necessárias a eficiência de suas atribuições 

específicas. 

 

d) Departamento de Crédito  e  Cobrança  será também responsável pelo acompanhamento e 

orientação aos empreendedores, se reportando à Coordenação e tendo as seguintes atribuições: 
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                    - No que concerne ao controle e acompanhamento, compete: 

                    I – manter rígido controle sobre os documentos pertinentes a empréstimos; 

II - encaminhar para cobrança bancária, as operações realizadas, diária ou semanalmente; 

III - digitar os créditos deferidos para a emissão de listagens diárias; 

IV - levar à apreciação da Coordenação, os casos de insolvência, que estiverem sujeitos à medidas 

judiciais, para cobrança; 

V - sugerir prazos de tolerância a partir de vencidos, quando deverão ser tornadas providências de 

protesto, cancelamento de contratos, etc. 

VI - dos títulos em cartório,  fazer acompanhamento e finalizar procedimentos para recebimento; 

VII - encaminhar à Contabilidade os boletos liquidados para digitação e baixa; 

                   - No que concerne à cobrança, compete: 

I - manter rígido controle sobre as operações vincendas e vencidas; 

II - manter contatos permanentes com os tomadores de empréstimos com 

operações vencidas; 

III - manter, diariamente, a Coordenação informada dos créditos 

vencidos; 

IV - cobrar, diariamente, via telefone ou mediante visita "in loco" os 

créditos vencidos; 

V - manter os avalistas informados das obrigações vencidas de suas 

responsabilidades como coobrigados; 
VI - sempre que necessário, enviar correspondências aos coobrigados devedores, informando-os de 

suas obrigações vencidas; 

VII - manter rígida escrituração das prestações em fichas de controle; 

VIII - através dos boletos, desdobrar os valores a serem contabilizados -  principal e juros; 

IX - atender, sempre que necessário, os devedores, com o fim especifico de negociar dividas; e 

X - manter estreito relacionamento com os clientes e com as demais áreas de atuação. 

 

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos  dezesseis dias do mês 

de junho de um mil novecentos e noventa e nove (16.06.1999) 

 

 

 

 

                                               HERMES TRALDI NETO 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


