
 

 

Lei nº 1.809/00, de 20 de Junho de 2000. 
 
  “Dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício do ano 2001” 
 

 

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

eu, Prefeito Municipal de Goiatuba, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - A elaboração do Orçamento Municipal de Goiatuba, para o Exercício de 2001, 

obedecerá as diretrizes aqui estabelecidas. 

 

Art. 2º - O Projeto de Lei Orçamentária preverá a participação de 8% (oito por cento) de seu 

total para o Poder Legislativo e as Receitas e Despesas, terão por base os valores e 

preços praticados em junho de 2000, valores estes que serão, automaticamente, 

corrigidos antes do início da execução orçamentária, através do índice estabelecido 

pelo Governo Federal, acumulado no período que vai de junho a dezembro de 2000. 

 

Art. 3º - Constituem gastos municipal os destinados à aquisição de bens e serviços, para 

cumprimento dos objetivos da Administração Municipal, bem como, compromissos de 

natureza social e financeira. 

 

Art. 4º - Os gastos serão estimados pelos serviços municipais considerando-se: 

 

 I     -   a carga de trabalho estimada para o exercício de 2001; 

 II    -   os fatores conjunturais que possam afetar a produtividade; 

              III   -   que os gastos com pessoal sejam projetados com base na política salarial 

estabelecida pelo Governo Municipal, para os servidores estatutários. 

 

Art. 5º - As despesas com pessoal e encargos sociais poderão sofrer aumento real em relação ao 

crescimento efetivo das Receitas Correntes, desde que observado o limite fixado pelo 

Artigo 38, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição 

Federal, de 05 de outubro de 1988. 

 

Art. 6º - As despesas com serviços da dívida devem considerar apenas as operações contratadas 

e as autorizações concedidas até a remessa da Lei Orçamentária para 2001, à Câmara 

Municipal. 

 

Art. 7º - O Orçamento poderá consignar recursos para financiar serviços a serem executados por 

entidades de direito privado, mediante convênio, após comprovado o interesse para o 

Poder Público e demonstrada a eficiência no cumprimento dos objetivos determinados. 

 

Art. 8º - O Poder Executivo destinará recursos do Município para atendimento ao esporte 

profissional e amador; associações recreativas, culturais e assistenciais; escolas 

congregacionais e particulares para atendimento das atividades pré-escolares e ações 

de assistência social, podendo, para tanto, firmar convênio com instituições 



 

 

filantrópicas ou promover eventos desportivos, culturais e de lazer, desde que de 

interesse coletivo. 

 

Art. 9º - As despesas com o custeio administrativos e operacionais, manter-se-ão dentro do 

mesmo volume aportado em 2000, salvo incremento dos serviços ou comprovada 

insuficiência. 

 

Art. 10 - Os recursos do Tesouro Público Municipal priorizarão o pagamento de despesas com o 

pessoal, encargos sociais, serviços da dívida ativa, custeio administrativo e 

operacional, em detrimento das despesas de capital, inclusive amortização da dívida 

ativa por operação de crédito. 

 

Art. 11 - As dotações a conta de recursos ordinários do Tesouro Municipal, excetuadas as 

destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, serão colocadas às seguintes 

funções do Governo, considerando as prioridades estabelecidas nesta Lei: 

 

 I         - Legislativo; 

 II        - Educação e Cultura; 

 III       - Administração e Planejamento; 

 IV       - Saúde e Saneamento; 

 V   - Segurança Pública; 

 VI       - Judiciária; 

 VII      - Habitação e Urbanismo; 

 VIII     - Assistência e Previdência; 

 IX   - Comunicações; 

 X         - Transportes; 

 XI        - Agricultura; 

 XII       - Gabinete. 

 

Art. 12 - O Município executará, com prioridade, as seguintes ações delineadas para cada setor, 

assim estabelecidas. 

 

 I      -      Poder Legislativo. 

 

 a - Construção do prédio próprio para a Câmara Municipal; 

 b - Aparelhamento e instalações; 

 c - Organização administrativa; 

 d - Aquisição de veículos para a Câmara Municipal. 

 e - Publicidade e informação bimestral. 

 

 II      -     Poder Executivo. 

 

        a  -  Educação: 

 

 a.1   -   programas de erradicação do analfabetismo; 

 a.2   -   aperfeiçoamento do pessoal do magistério; 



 

 

 a.3   -   modernização de equipamentos e material didático; 

 a.4   -   reequipamento, reforma e construção de escolas; 

 a.5   -   aquisição de prédio da Academia Osvaldo Cruz, sito à Rio 

Grande do Sul, nº 242; 

 a.6   -   construções de quadras esportivas; 

 a.7   -   aquisição de veículos para transporte dos alunos, assistência 

administrativa e merenda escolar; 

 a.8   -   manutenção da merenda escolar; 

 a.9   -   aquisição de prédio da Escola Educandário Mundo Maior, sito à 

Rua Pará esquina com Rua Araguaia, nº 469. 

 a.10 -   convênio com o Estado para absorver Escola da Rede Estadual; 

 a.11 -   convênio com o Estado de Transporte Escolar para transportar 

alunos da rede Escolar Estadual; 

 a.12 -   reaparelhar as Escolas Municipais, móveis e utensílios, em 

convênio com a União e com o Estado; 

 a.13 -   implantação de uma Escola Fazenda no Município; 

 a.14 -   criação  e manutenção do CONSERVATÓRIO MUSICAL DO 

MUNICÍPIO (Teoria e Instrumental); 

 a.15 -  ampliação e incremento da assistência e transporte dos alunos da 

zona rural, através da aquisição de veículos apropriados e em número 

suficiente, em detrimento do pessoal envolvido na atividade; 

 a.16 -   construção de escolas no Distrito de Marcianópolis; 

 a.17 - programa de apoio ao menor abandonado, com recursos para 

custeio de lar e integração dos mesmos às escolas; 

 a.18 -   reforma nos prédios de todas as Escolas Municipais; 

 a.19 -   ampliação da Escola Municipal José de Anchieta, no Povoado 

de Venda Seca; 

 a.20 - implantação da Higiene Bucal no currículo escolar do ensino 

fundamental. 

 a.21 - criação do Conselho da Juventude; 

 a.22 - criação da Biblioteca do Professor; 

 a.23 - construção de uma escola e creche no Setor Serra Dourada. 

 

 b -  Saúde: 

 

 b.1   -   com a criação do Fundo Municipal de Saúde, regulamentado 

pela Lei nº 1.110/91, repasse de recursos pelo Município, até 4% 

(quatro por cento) da receita mensal, conforme Art. 5º , da referida Lei; 

 b.2 -    manutenção e incremento ao PROGRAMA DE 

MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE;  

 b.3 -   manutenção do PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR, com  

assistência a escolares de 5 a 14 anos, matriculados na Rede Municipal 

de Ensino; 

 b.4 -   aquisição de ambulâncias para o Programa  de Agentes  

Comunitários de Saúde; 



 

 

 b.5 -   implantação do Programa de Saúde Bucal, iniciando em todas as 

escolas da rede municipal e estadual,  servidores públicos e aos 

munícipes de baixa renda; 

 b.6  -  construção do Hospital Municipal no Distrito de Marcianópolis; 

 b.7 -   campanhas publicitárias de esclarecimento popular sobre assuntos 

de saúde; 

 b.8   -   aquisição de equipamentos para atendimento na área de saúde; 

 b.9   -   estruturação e implementação da Vigilância Sanitária; 

 b.10 -   contratação de Técnicos Especializados e Fiscais para a 

Vigilância Sanitária; 

 b.11  -   reaparelhamento do Hospital Municipal de Goiatuba, através de 

Convênios com o Estado e a União; 

 b.12 -   aquisição de veículos para fiscalização e campanha de saúde; 

 b.13 -   criação e implantação do Centro Odontológico Municipal, para 

atendimento à população carente; 

 b.14 -   construção de Postos de Saúde; 

 b.15 -   construção do Canil Municipal e implantação de serviço 

especializado visando a apreensão,  tratamento e encaminhamento 

adequado de animais vadios; 

 b.16 -   manutenção do Programa Farmácia Municipal com a aquisição 

de aparelhos e instrumentos para ampliar a manipulação de 

medicamentos e compra de remédios nas empresas estatais e/ou 

laboratórios; 

 b.17 -   programa de distribuição de medicamentos para os necessitados; 

 b.18 -   PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - preventivo e curativo; 

 b.19 -   continuidade na implantação dos Programas relacionados à 

Municipalização da Saúde; 

 b.20 -   estruturação do CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE; 

 b.21 -   continuidade ao PROGRAMA DE CRIAÇÃO DO PLANO 

MUNICIPAL DE SAÚDE; 

 b.22 -   continuidade ao PROGRAMA DE CRIAÇÃO DO CÓDIGO 

MUNICIPAL DE SAÚDE - (Código Sanitário); 

 b.23 -   PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE; 

 b.24 -   PROGRAMA DE ESTATÍSTICAS das áreas de ação da 

Secretaria; 

 b.25 -   PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE -  

PACS; 

 b.26 -   PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - P.S.F.; 

 b.27 -   PROGRAMA DE VISÃO (Saúde Ocular) E PREVENÇÃO À 

CEGUEIRA; 

 b.28 -   PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO DA SAÚDE ESCOLAR E 

NAS CRECHES COM DESPARASITAÇÃO ; 

 b.29 -   Programa da Mulher: PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 

INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER - PAISM; 



 

 

 b.30 -   Programa da Criança: PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 

INTEGRAL A SAÚDE DA CRIANÇA - PAISC; 

 b.31 -   Programa do Adolescente: PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 

INTEGRAL  A SAÚDE DO ADOLESCENTE - PROSAD; 

 b.32 -   PROGRAMA DE CONTROLE DE ZOONOSES; 

 b.33 -   PROGRAMA DA HIPERTENSÃO,  DIABETE E 

TABAGISMO E OUTRAS DOENÇAS  DEGENERATIVAS; 

 b.34 -   PROGRAMA DO IDOSO, DO DEFICIENTE E DO CÂNCER; 

 b.35 -   PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA; 

 b.36 -   PROGRAMA DE DOENÇAS SEXUALMENTE 

TRANSMISSÍVEIS/AIDS - (DST/AIDS); 

 b.37 -   PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO; 

 b.38 -   PROGRAMA DA Tb; 

 b.39 -   PROGRAMA DA HANSENÍASE; 

 b.40 -   PROGRAMA DE MIGRAÇÃO DA AIHs; 

 b.41 -   PROGRAMA DE MATRÍCULA, REGISTRO E VACINAÇÃO 

DE CÃES; 

 b.42 -   PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA: Açougues, 

Saneamento Básico, Lixo Hospitalar e Doméstico, Lixo de Pneus, Feira 

Coberta, Ferro Velho, Poluição Sonora e Ambiental, etc; 

 b.43 -   PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E 

TECNOLÓGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE 

SAÚDE; 

 b.44 -   PROGRAMA DE EXPANSÃO DA REDE DE 

ATENDIMENTO: Físico e Humana; 

 b.45 -   PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL; 

 b.46 -   PROGRAMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL; 

 b.47 -   PROGRAMA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM 

MORTALIDADE - (SIM); 

 b.48  -   PROGRAMA DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

NASCIDOS VIVOS - (SINASC); 

 b.49 -   PROGRAMA DE PREVENÇÃO À MORTE MATERNA E 

MORTALIDADE INFANTIL; 

 b.50 -   PROGRAMA DE MULTIVACINAÇÃO; 

 b.51 -   PROGRAMA CUIDADOS BÁSICOS COM A SAÚDE 

(Creches e Escolas Públicas); 

 b.52 -   PROGRAMA DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA; 

 b.53 -   PROGRAMA NÚCLEO DE VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA - ESTADO DE ALERTA; 

 b.54 -   PROGRAMA DE T.F.D. - TRATAMENTO FORA DO 

DOMICÍLIO; 

 b.55 -   PROGRAMA DO PELOTÃO DA SAÚDE;  

 b.56 -   PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE ALIMENTOS; 



 

 

 b.57 -   PROGRAMA DE EMISSÃO DE ALVARÁS SANITÁRIOS 

COM RECOMENDAÇÕES PARA AJUSTAMENTO À HIGIENE E À 

SAÚDE; 

 b.58 -   PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE CONSÓRCIO DE SAÚDE  

ou negociação com Municípios vizinhos; 

 b.59 -   PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO HEMOCENTRO. 

 

 c -  Meio Ambiente: 

 

 c.1 -   programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente; 

 c.2 -   convênios com o Ministério Público para fiscalização sistemática 

de áreas de preservação dos mananciais hídricos; 

 c.3 -   criação Parque Municipal e Jardim Botânico; 

 c.4 -   reflorestamento às margens dos mananciais  hídricos da Cidade; 

 c.5 -   manutenção do viveiro de muda para recuperação e 

melhoramento do Vale do Rio Meia Ponte; 

 c.6 -   implantação de Poço Artesiano no Distrito de Marcianópolis e 

Sistema de Água Potável; 

 c.7 -   construção de sede da COBARIPA - “Comitê da Bacia do Rio 

Paranaíba”. 

 c.8 - perfuração de um poço artesiano no Povoado da Serrinha, 

incluindo a aquisição de uma área para perfuração do mesmo. 

 

 d - Cultura e Turismo: 

 

 d.1 -   criação da “Casa da Cultura” que englobará, sempre que possível 

Biblioteca Pública, Teatro, Cinema e Museu; 

 d.2 -    convênios e patrocínios de certames artísticos, visando prestigiar 

o artista  local; 

 d.3 -   incentivo ao artesanato e ao folclore; 

 d.4 -   convênio para pesquisa histórica do Município; 

 d.5 -   criação e manutenção do Grupo de Escoteiros do Município; 

 d.6 -   tombamento de patrimônios históricos: urbanos e rurais; 

 d.7 -   construção e manutenção do “Centro de Convenções”; 

 

e - Transportes: 

 

 e.1 -   ampliação da malha viária municipal; 

 e.2 -   pavimentação de vias urbanas, inclusive de Marcianópolis; 

 e.3 -   Projeto de Sinalização de Trânsito; 

 e.4 -   construção de Rótulas (Rotatórias) em todos os cruzamentos de 

avenidas e ruas de grande fluxo de trânsito para controle e disciplina do 

mesmo; 

 e.5 -   celebrar convênio com o Estado para criação e manutenção da 

Guarda Municipal de Trânsito, com aquisição de veículos, construção 



 

 

ou reforma Predial, aquisição de móveis utensílios e material de 

consumo para funcionamento; 

 e.6 -   manutenção das estradas vicinais, com construção de pequenas 

pontes, e, também, mata-burros; 

 e.7 -   aquisição de viaturas; 

 e.8 -   construção do Terminal Rodoviário; 

 e.9 -    construção do Terminal Rodoviário Urbano Distrital; 

 e.10 -   construção de uma passarela sobre a BR-153, no Povoado da 

Serrinha, visando prevenção de acidentes; 

 e.11 -   implantação de pista dupla na rodovia GO-320, no trecho entre o 

Trevo da COMPSGOL e o trevo da Empresa SEMENTES SELECTA, 

com iluminação pública; 

 e.12 -   criação com o CIRETRAM-Polo, para controle e emissão de 

documentos para regularização de veículos. 

 e.13 - pavimentação asfáltica das vias secundárias do Povoado da 

Serrinha, bem como as paralelas à BR-153. 

 

 f - Serviços Públicos: 

 

    f.1 -   manutenção e expansão da iluminação pública; 

 f.2 -   manutenção dos serviços de limpeza e paisagismo; 

 f.3 -   combate e tratamento de erosões; 

 f.4 -   implantação da Usina de Compostagem, Reciclagem e 

Incineração do Lixo Hospitalar; 

 f.5 -   implantação de serviços de prevenção contra incêndios; 

 f.6 -   aumento da produção na fábrica de artefatos de cimento; 

 f.7 -   aquisição ou implantação de uma PADARIA; 

 f.8 -   implantação do FRIGORÍFICO MUNICIPAL, ou participação em 

Sociedade de Economia Mista com o mesmo objetivo; 

 f.9 -   construção, implantação e manutenção no Município do abrigo 

dos idosos e menores; 

 f.10 -   construção ou reforma da Rodoviária do Município; 

 f.11 -   pavimentação asfáltica, construção de redes pluviais, meio-fio, 

bueiros e calçadas; 

 f.12 -   investimentos em infra-estrutura para a prestação e atendimento 

de serviços que envolvam necessidade pública, utilidade pública e 

interesse social; 

 f.13 -   expansão de Sistema de Captação e Distribuição de Água; 

 f.14 -   melhoria do sistema de Tratamento de Água do Município; 

 f.15 -   expansão da rede e implantação do Sistema de Tratamento de 

Esgotos, ficando a cargo do Município as despesas e receitas do 

Sistema; 

 f.16 -   reforma e ampliação do Parque Agropecuário de Goiatuba; 

 f.17 -   construção do aeroporto local, com infra-estrutura completa; 

 f.18 -   término da construção do Cemitério Jardim das Acácias, com 

pavimentação das ruas e sua iluminação; 



 

 

 f.19 -   construção do Centro de Operações da 3ª Companhia do 5º BMP 

e da Vila Militar; 

 f.20 -   criação e aparelhamento da Patrulha  Contra Incêndios; 

 f.21 -   construção de pista dupla na ligação da BR-153 ao centro da 

Cidade, com iluminação pública e pista para pedestre no trecho que vai 

do Ginásio de Esportes até o Clube Recreativo Goiatubense; 

 f.22 -   construção de Avenida interligando a Av. Presidente Vargas à 

Av. Santa Catarina, margeando o Córrego Lajeado, que será canalizado 

com a formação de três grandes lagos; 

 f.23 -   construção de 250 casas para os Servidores Públicos, que não 

possuam residência própria; 

 f.24 -   construção do Anel Viário, com interligações e duplicação, 

contemplando as seguintes avenidas e ruas:  CLÓVIS RODRIGO DO 

VALE, TANCREDO NEVES, IGUAÇÚ , FRANCISCO G. DA 

SILVA, OLAVO BILAC, RIO GRANDE DO SUL, SANTA 

CATARINA, VIA MARGINAL, TREVO DO CRUZEIRO, PARANÁ, 

WANDER DE SOUZA, AMAZONAS e CONTORNO DO PARQUE 

DOS BURITIS; 

 f.25 -   conclusão do Prédio do Fórum, construído em Convênio com o 

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás; 

 f.26 -   construção da via Vicinal, saindo de Goiatuba até o trevo do 

Povoado da Venda Seca,  com ponte de concreto sobre o rio Meia 

Ponte; 

 f. 27 - construção do Pórtico da Cidade, no trevo da BR-153; 

 f.28 -   construção ou reforma no Prédio da Prefeitura; 

 f.29 -   construção do prédio para a instalação da Faculdade de Filosofia 

e Ciências Humanas de Goiatuba e Colégio Aplicação; 

 f.30 -   construção de sede própria para a Câmara Municipal com Praça; 

 f.31 -   manutenção da pista de Kart; 

 f.32 -   urbanização do Cemitério do Distrito de Marcianópolis; 

     Parágrafo Único - do item 20 ao 27, os recursos necessários 

terão a participação da UNIÃO através da celebração de Convênio, 

excetuando-se, nesta previsão, o item 25, cujo Convênio será celebrado 

com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 

 f.33 - manutenção da pista de motocross. 

 f.34 - duplicação da Rua Xingu, com iluminação pública no canteiro 

central; 

 f.35 - pavimentação asfáltica da Rua Rio Negro, entre as ruas Amapá e 

Rio Grande do Sul; 

 f.36 - construção de rotatória na Av. Santa Catarina, confluência com a 

Rua Xingu; 

 f.37 - construção de uma pista de skate; 

 f.38 - recapeamento do pátio do Ginásio de Esportes; 

 f.39 - construção de pontes sobre os Ribeirões: do Izidório (Izidorinho), 

Mata Preta, Boa Vista e Córrego do Barreiro; 

 f.40 - prolongamento da Av. Amazonas até no “lixão”; 



 

 

 f.41 - prolongamento da Rua Tapajós até na altura do Setor Bananeiras; 

 f.42 - manutenção das estradas que ligam Goiatuba à região da Fazenda 

Mata Preta; 

 f.43 - construção de ponte sobre o Córrego da Cutia; 

 f.44 - institui alvará simplificado para moradia popular, com área 

construída não superior a 70 m²; 

 f.45 - prolongamento da Rua Araguaia até no anel viário, na confluência 

da Rodovia GO-320; 

 f.46 - pavimentação asfáltica das ruas centrais onde existem calçamento 

com paralelepípedo. 

 

 g - Lazer e Cultura: 

 

 g.1 - patrocínio de certames desportivos estudantis a nível municipal, 

regional, estadual e nacional; 

 g.2 - criação de escolinhas desportivas, incentivando o esporte amador; 

 g.3 - apoio à Liga de Futebol Amador e Profissional de Goiatuba; 

 g.4 - criação e manutenção da Banda Musical Municipal; 

 g.5 - realização e participação dos campeonatos de fórmula-200, 

motocross e Jet-Sky; 

 g.6 - realização de jogos olímpicos e premiação a atletas; 

 g.7 - construção de quadra poliesportiva no Povoado de Venda Seca, 

com iluminação; 

 

 h - Desenvolvimento Comunitário: 

 

 h.1 - construção de casas populares, nos programas diversos do Governo 

Federal; 

 h.2 - cursos de corte e costura, cabeleireiros, manicure, pedicure, 

gestante e outros, podendo o Convênio ser com o SENAC, SENAI, 

SESC, SESI, SEBRAE, etc.; 

 h.3 - criação da Casa do Albergado visando atender aos presidiários em 

regime semi-aberto, ao mendigo e ao itinerante; 

 h.4 - criação do Centro Integrado de Assistência e Educação ao Menor 

Carente; 

 h.5 - construção de uma creche no Setor Parque das Primaveras; 

 h.6 - construção de um Centro Comunitário no Setor Bananeiras, no 

Setor Serra Dourada, no Setor Oeste e no Setor Parque das Primaveras; 

 h.7 - ampliação do Sistema de Recepção de Canais de Televisão; 

 h.8 - criação e implantação da Casa de Apoio aos Artesãos; 

 h.9 - PROGRAMA DE LAVOURA COMUNITÁRIA de até 750 ha, 

celebração de Convênios com a Secretaria Nacional de Assistência 

Social; 

 h.10 - PROGRAMA DE PSICULTURA com a celebração de Convênio, 

juntamente a EMATER-GO e Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Estado de Goiás; 



 

 

 h.11 - PROGRAMA COMUNITÁRIO DE ATIVIDADE PECUÁRIA: 

animais de pequeno, médio e grande porte; 

 h.12 - PROGRAMA DE TREINAMENTO E INTEGRAÇÃO 

INFANTO-JUVENIL, em atividades rurais; 

 h.13 -  Programa Brasil Criança Cidadã, convênio com a União; 

 h.14 - Programa de reforma de casas populares (sanitários). 

 h.15 - doação de lote e construção de sede própria para a Associação 

dos Portadores de Deficiência Física de Goiatuba - APODEGO. 

 

 i - Administração de Planejamento: 

 

 i-1 - cursos de aperfeiçoamento administrativo e tributário para controle 

eficaz do produto interno bruto do Município; 

 i-2 -  reforma administrativa visando maior eficiência aos diversos 

setores da Administração Pública Municipal, com remanejamento de 

cargos e funções, mediante prévia avaliação funcional e aprofundados 

estudos especializados; 

 i-3 -   aquisição de equipamentos e programas de informática; 

 i-4 -   aperfeiçoamento do pessoal administrativo, priorizando os 

serviços de fiscalização e de controle administrativo; 

 i-5 -  implantação do sistema de controle do patrimônio público; 

 i-6 -  aparelhamento do Serviço de Fiscalização Fazendária Municipal, 

com construções de guaritas e aquisição de veículos; 

 i-7 - criação e manutenção de uma Linha de Crédito específica para o 

financiamento da implantação de empresas e indústrias; 

 i-8 - adequar o município com regulamentos, resoluções e portarias do 

novo código nacional de trânsito; 

 i-9 -  revisão e alterações nas leis e regulamentos sobre zoneamento, 

loteamento, edificações e posturas urbanas; 

 i.10 - revisão e alteração dos Códigos existentes no Município; 

 i.11 - contratação de fiscais municipal de trânsito; 

 

 j - Agricultura: 

 

 j-1 -  implantação da estação de psicultura; 

 j-2 - implantação e manutenção de viveiros de mudas ornamentais e 

frutíferas,   à nível de Município; 

 j.3 -   implantação e manutenção de uma patrulha mecanizada, 

adquirindo ainda duas ensiladeiras para atender o pequeno e médio 

produtor de leite. 

 j.4 -   implantação e incremento do Sistema de Micro Bacias; 

 j.5 -   criação de cursos regulares de formação de mão-de-obra rural 

(vaqueiros, tratoristas, etc.), via convênio com a EMATER-GO, 

Sindicatos e Empresas afins; 



 

 

 j.6 -   implantação e manutenção de programa e campanhas 

educacionais que visem a preservação e recuperação do meio ambiente 

urbano e rural; 

 j.7 -   incremento e participação em campanhas de vacinação de 

pequenos e grandes animais; 

 j.8 -   implantação  de Polo de atendimento ao setor rural com patrulha 

de máquinas e técnicos; 

 j.9 -   implantação de controles e convênios com a Emater e o IGAP 

para manter controles estatísticos da produção e rebanho do Município. 

 j.10 - criação do Serviço de Inspeção Municipal dos Produtos de 

Origem Animal; 

 j.11 - aquisição de área para criação e implantação do Parque Ecológico, 

visando a preservação do Cerrado natural. 

 

 

 l  -   Assistência e Previdência: 

 

              

l.1 -   implantação e manutenção de programas assistenciais de qualquer 

natureza, visando o bem-estar do carente, nos diversos setores da 

Cidade e nos Distritos, firmando convênios com Instituições 

Filantrópicas; 

l.2 -   criação do PROGRAMA “ MUTIRÃO DO CIDADÃO”; 

l.3 -   criação do Fundo de Pensões e Aposentadorias do IPAG. 

 

 m -  Gabinete: 

 

m.1 -   implantação e manutenção de serviços de informações aos 

Municípios, mediante  telefonia e computação eletrônica. 

 

 

Art. 13  -   Qualquer aumento na remuneração do pessoal, no exercício de 2001, dependerá de 

 Prévia dotação orçamentária suficiente para tanto. 

 

Art. 14  -    Fica autorizada  a consignação de recursos orçamentários para a instalação e 

manutenção da Procuradoria  Geral do Município, do Conselho Municipal de Defesa 

do Consumidor, da Granja Modelo, do Distrito Industrial de Goiatuba, do Colégio 

Agrícola, da Guarda-Mirim, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do 

Conservatório do Música a ser criado. 

 

Art. 15  -   Fica autorizada a consignação de recursos orçamentários para a construção do Prédio 

da Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e Postos de Saúde  (nos setores: Imperial, 

Serra Dourada e no Distrito de Marcianópolis), da Casa do Albergado. 

 



 

 

Art.  16  -    Fica autorizada a consignação de recursos orçamentários para criação e 

manutenção da Sub-Secretaria de Obras e Sub-Secretaria de Educação, vinculada à 

Sub-Prefeitura do Distrito de Marcianópolis. 

 

Art.  17  -   Fica autorizada a consignação de recursos orçamentários para desapropriações em 

casos de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. 

 

Art.  18  -   Fica autorizada a consignação de recursos orçamentários para a ampliação do 

Sistema de Informática nos Gabinetes dos Juizes de Direito e Representantes do 

Ministério Público, na Comarca de Goiatuba. 

 

Art.  19  -   Fica autorizada a consignação de recursos orçamentários para  construção, 

instalação e manutenção de serviços que envolvam a necessidade pública, utilidade 

pública e interesse social. 

 

Art.  20  -   Fica autorizada a consignação de recursos orçamentários para a instalação e 

manutenção de um Sinal Via-Satélite de Televisão. 

 

Art.  21  -   Fica autorizada a consignação de recursos orçamentários para aquisição de áreas 

destinadas ao atendimento do PROGRAMA DE MORADIA; condições e vendas de 

lotes e outros programas a serem desenvolvidos. 

 

Art.  22  -   Fica autorizada a consignação de recursos orçamentários para subvenção social 

diversas. 

 

Art.  23  -   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 dias do mês de junho do ano dois mil (20/06/2000). 

 

 

 

    Godofredo Jerônimo da Silva 

       PREFEITO MUNICIPAL  

 

 


