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LEI Nº2.295, de 13 de  maio  de 2005.  

“Cria a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Socioeconômico - 

SMPDSE e dá outras providências”; 

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

Municipal, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art.1º Fica criada a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 

Socioeconômico - SMPDSE, destinada à implantação de programas voltados à 

promoção do desenvolvimento econômico com inclusão social, que engloba as 

atividades da Secretaria de Indústria e Comércio da cidade de Goiatuba - GO.  

Art.2 A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Socioeconômico - 

SMPDSE, órgão de Administração Superior de execução de atividade-meio, de apoio 

direto ao Prefeito Municipal, tem por finalidade: 

I – promover estudos, propor e baixar normas, ao nível municipal, relativas ao 

desenvolvimento sustentável do município;  

II – planejar e executar atividades de desenvolvimento sustentável junto à  

administração financeira, orçamentária, patrimonial do município, estabelecendo a 

programação financeira e orçamentária; 

III – promover, executar e analisar estudos de crédito e micro-crédito, ao nível do 

município, relativos ao produtor rural; 

IV - promover articulação e mobilização, quanto ao planejamento, execução e 

fiscalização do plano diretor municipal de Goiatuba; 

V – promover análises e controle das receitas transferidas pelos Governos Federal e 

Estadual, quanto à elaboração de programas e/ou projetos de desenvolvimento 

sustentável; 

VI – formular propostas de elaboração de projetos municipais, em consonância com o 

sistema nacional, quando necessário; 

VII – atuar como órgão de controle no campo do desenvolvimento econômico com 

justiça social, privilegiando o primado do trabalho e das atividades produtivas e 

distributivas da riqueza, de forma a assegurar a elevação da qualidade de vida e o 

bem estar da população; 

VIII – orientar as políticas industrial, comercial e de serviços, a serem implantadas de 

forma a priorizar as ações, que tendo impacto social e ambiental relevante, estejam 

voltadas para a geração de empregos, elevação dos níveis de renda e da qualidade de 

vida da comunidade e redução das desigualdades regionais; 
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IX – orientar e estimular a formação de cooperativas e outras formas de 

associativismo; 

 X – fiscalizar, orientar e disciplinar as atividades econômicas municipais;  

XI – planejar, coordenar e orientar a política integrada de fomento à indústria, ao 

comércio, aos serviços e às atividades primárias;  

XII – propor ao Prefeito Municipal formas de incentivo às empresas privadas para 

direcionar novos investimentos no território municipal, com prioridade para os que 

tenham, por fim, atividades de caráter social relevante;  

XIII– levantar, criar e manter atualizado um inventário do potencial econômico-social 

das ações que nortearão o planejamento e a promoção do desenvolvimento industrial, 

comercial e da atividade de serviços;  

XIV – analisar as vocações das diversas áreas do município, no tocante às atividades 

industriais, de comércio e de serviço e dos setores prioritários para o 

desenvolvimento sócio-econômico; 

XV – analisar, propor e orientar a implantação de pólos de indústria e de comércio; 

XVI– analisar, propor e orientar proteção às microempresas e empresas de pequeno 

porte, como tais definidas em legislação própria, visando ao incentivo de sua criação, 

preservação e desenvolvimento, através da eliminação, redução ou simplificação, 

conforme o caso, de suas obrigações administrativas, tributárias e creditícias; 

XVII - conservar equipamentos e veículos empregados nas suas atividades; 

 

XVIII - promover e acompanhar a execução de convênios de sua área, em todos os 

níveis na qualidade de gestor. 

XIX – analisar, coordenar e executar programas de desenvolvimento rural com vistas 

à promoção do desenvolvimento econômico e à preservação da natureza, objetivando 

a manutenção do homem na área rural;  

XX – incentivar os pequenos produtores rurais a manter em sua propriedade em pleno 

desenvolvimento, a fim de garantir a sua subsistência;  

XXI – elaborar o cadastro geral das propriedades rurais do município com indicação 

do uso de créditos, produção, cultura agrícola e grau de desenvolvimento científico e 

tecnológico das unidades de produção;  

 

XXII – manter relações com os órgãos das esferas Federais, Estaduais, Municipais e 

entidades privadas, com vistas à utilização de recursos humanos, técnicos e 

financeiros destinados à implementação dos planos e projetos especiais para a área 

rural;  
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XXIII – planejar e implementar junto à Secretaria da Agricultura a política de 

desenvolvimento agropecuário compatível com a política de desenvolvimento 

sustentável e com a preservação do meio-ambiente de acordo com o sistema nacional; 

XXIV – estimular os sistemas de produção integrada, a policultura, a agricultura 

orgânica, a piscicultura e apicultura; 

XXV – promover, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 

programas de ensino sócio – econômico sustentável, bem como de programas que 

visem à implantação e manutenção de hortas nas escolas municipais;  

  

XXVI – promover, estabelecer e acompanhar a execução de ações, convênios e 

parcerias, quando necessário, com entidades de direito público ou privado, visando à 

melhoria da qualificação profissional, à re-inserção do trabalhador desempregado no 

mercado de trabalho, à habilitação ao sistema público de emprego e ao 

aprimoramento das relações do trabalho, convênios de sua área, em todos os níveis na 

qualidade de gestor; 

XXVII – implementar medidas que favoreçam a inclusão social e a melhor inserção 

ocupacional; 

XXVIII – promover e propor programas e políticas que estimulem a economia 

solidária e a concessão de crédito popular; 

XXIX – estimular programas que desenvolvam o Direito e Cidadania; 

XXX – formar jovens empresários e voluntários para o desenvolvimento 

socioeconômico; 

XXXI – promover e propor programas de micro – finanças; 

XXXII – implementar e promover a formação de Agentes de Desenvolvimento Local 

(ADL) e Agentes de Desenvolvimento Cultural (ADC); 

XXXIII – favorecer a formação de capital humano e social; 

XXXIV – fomentar a constituição de novos espaços públicos de formulação e de 

gestão socioeconômica; 

XXXV – promover, em conjunto a Secretaria do Meio Ambiente, o uso racional e 

sustentável de nosso capital natural e de nossos recursos naturais; 

XXXVI – implementar medidas que formem a concepção para a gestão participativa 

do desenvolvimento; 

XXXVII – promover a democratização e desenvolvimento do capital empresarial, ou 

democratizar a riqueza, dando acesso à propriedade produtiva; 
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XXXVIII – fomentar o desenvolvimento de produtos e conseqüentemente, a renda 

per capita local; 

XXXIX – desenvolver mais equilíbrio territorialmente, dando iniciativas de 

desenvolvimento local e geração de emprego e renda; 

XL – criação de entornos institucionais econômicos, sociais, políticos e culturais para 

impulsionar o desenvolvimento, compreendendo difusão de inovações; 

XLI - reorganizar as bases empresariais e implantação de infraestruturas básicas; 

XLII – fomentar, junto a FESG – Fundação de Ensino Superior de Goiatuba, projetos 

que visem incubar e desenvolver um núcleo e / ou parque tecnológico. 

Art.3º A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Socioeconômico 

incumbe-se de  implantar e coordenar os Programas Sociais de garantia de Renda 

Familiar Mínima, Bolsa Trabalho e Começar de Novo, bem como outros programas 

especiais, destinados à promoção do desenvolvimento econômico com inclusão 

social, ao incentivo à economia solidária e à concessão de crédito popular, à 

articulação de cooperativas de produção e de consumo, à capacitação, formação e 

integração profissional, à intermediação de mão-de-obra e à integração de programas 

e ações desenvolvidas em âmbito local, dentre outros inseridos nas competências e 

atribuições estabelecidas nesta lei.  

§ 1º - Os programas mencionados no "caput" deste artigo serão disciplinados em 

legislação específica, respeitados, para efeitos de despesa, os valores constantes das 

respectivas dotações orçamentárias.  

§ 2º -A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Socioeconômico - 

SMPDSE passará a responder pela implantação e coordenação geral dos Programas 

de Garantia de Renda Familiar Mínima Municipal - PGRFMM, Bolsa Trabalho - 

PBT e Começar de Novo - PCN, a partir da data da publicação desta lei e divulgação 

do programa, estabelecendo normas e procedimentos para a sua implementação, 

controle, acompanhamento e fiscalização, ficando cessadas as atividades da 

Coordenadoria de Projetos Sociais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Socioeconômico.  

Art.4º A Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Socioeconômico 

constitui-se do Gabinete do Secretário, composto por: Chefia de Gabinete, 

Coordenadores Gerais, Assessoria Técnica.  

Art. 5º Compete ao Secretário do Desenvolvimento Socioeconômico: 

I - decidir, na instância que lhe couber sobre, assuntos pertinentes à Secretaria, bem 

como deliberar sobre recursos e incidentes referentes à habilitação, indeferimento ou 

exclusão de beneficiários em programas sociais e especiais a cargo da Secretaria; 
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II - estabelecer ações, celebrar parcerias e convênios com outros órgãos públicos e 

entidades de direito público ou privado para a consecução das finalidades 

mencionadas no inciso IV, do artigo 2º desta lei; 

Art. 6º Cabe a Coordenadores Gerais a implantação, o gerenciamento e o controle dos 

programas sociais e dos programas especiais, mediante designação do Secretário, 

cabendo-lhes decidir sobre o cadastramento, a habilitação, o indeferimento e a 

exclusão de beneficiários nesses programas.  

Art. 7º À Assessoria Técnica cabe auxiliar os Coordenadores Gerais na execução das 

atividades relativas aos programas sociais e especiais, bem como assessorar o 

Secretário nos assuntos de competência da Secretaria.  

Art. 8º A Divisão Técnica de Administração tem as seguintes atribuições: 

I - controlar a tramitação de processos e expedientes; 

II - assegurar o apoio administrativo, de material e de transporte necessários; 

III - executar e controlar as atividades e funções de pessoal; 

IV - promover a elaboração da proposta orçamentária e a execução do orçamento-

programa da Secretaria; 

V - executar e controlar os serviços financeiros e contábeis.  

Art. 9º Ficam criados, no quadro dos profissionais da administração da prefeitura do 

Município de Goiatuba, com as denominações, referências de vencimento e formas 

de provimento indicadas, os cargos em comissão constantes do anexo único desta lei.  

Art. 10º Para atender às despesas decorrentes desta lei no exercício futuro, fica o 

Executivo autorizado, nos termos do artigo 42 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 

março de 1964, a abrir créditos adicionais especiais, criando a atividade 

"Administração do Gabinete do Secretário do Desenvolvimento socioeconômico", 

assim como a incluir dita Secretaria na LDO e PPA e eventuais gastos. 

§ 1º - O decreto que abrir os créditos adicionais de que trata o "caput" deste artigo 

indicará, nos termos do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, os 

recursos disponíveis para acorrer às despesas.  

§ 2º - Nos exercícios subseqüentes, as despesas com a execução desta lei correrão por 

conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.  

Art. 11º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás aos 

treze dias do mês de maio do ano de dois mil e cinco(13/05/2005). 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNCIPAL 
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ANEXO ÚNICO 

 

Lei nº 2.295, de 13 de maio de 2005 

 

Cargos da Secretaria do Desenvolvimento Socioeconômico do 

Município de Goiatuba e forma de provimento: 

I - SECRETÁRIO MUNICIPAL – 1º (primeiro) escalão, cargo em comissão, de 

livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo; 

II – COORDENADOR I – 2º (segundo) escalão, cargo em comissão, de livre 

nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo, portador de diploma de nível 

superior nas áreas de Administração, ou Ciências Sociais, ou Economia; 

III – COORDENADOR II – 3º (terceiro) escalão, cargo em comissão, de livre 

nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo, portador de diploma de nível 

superior nas áreas de Administração, ou Ciências Sociais, ou Economia (áreas afins) 

ou 05 (cinco) anos de experiência comprovada. 

IV – ASSESSOR TÉCNICO I – 3º (terceiro) escalão, cargo em comissão de livre 

nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo, portadores de diploma de 

nível superior nas áreas em Administração, ou Ciências Sociais, ou Economia ou 05 

(cinco) anos de experiência comprovada.   

V – ASSISTENTE TÉCNICO II – 3º (terceiro) escalão, cargo em comissão de livre 

nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo, portador de diploma de nível 

superior na área de Ciências Contábeis, este para atuação na divisão técnica de 

Administração e Finanças. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás aos 

treze dias do mês de maio do ano de dois mil e cinco (13/05/2005). 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNCIPAL 

 


