
       LEI Nº 2.421/07 de 13 de março de 2007. 
 
 

“Altera os Anexos I e V da Lei 980/90, de 13 de agosto de 
1990, criando Divisões, subdividindo uma Divisão, criando 

seus cargos comissionados, suas respectivas vagas e dá outras 
providências”.  
 

 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

APROVOU e eu, PREFEITO MUNCIPAL, SANCIONO a seguinte lei. 
 

Art. 1º - Ficam alterados os Anexos I e V da Lei 980/90 para se criarem e 
subdividirem Divisões na Estrutura Organizacional da Assessoria de Gabinete e 
na Secretaria de Obras desta Prefeitura nos seguintes termos: 

 
§ 1º - A Assessoria de Gabinete passará a funcionar com as seguintes 

Divisões: 
 
I - Divisão de Registro e Arquivos; 

II - Divisão de Expediente. 
 

§ 2º - São atribuições específicas da Divisão de Registro e Arquivos: 
I – registro de atos administrativos 
II – registro de leis. 

III – responsabilizar-se pelos arquivos de leis e atos administrativos, 
principalmente pela sua segurança e conservação, mantendo sua organização 

rigorosamente em dia. 
IV – disponibilizar a todos os órgãos da Prefeitura documentos contidos no 
arquivo, sempre que necessário; 

V – prestar serviços de redação oficial ou não, a todos os órgãos municipais 
que deles necessitarem; 

VI – auxiliar sempre que solicitada a Assessoria Jurídica e a Procuradoria Geral 
do Município; 
 

§ 3º - São atribuições específicas da Divisão de Expediente: 
 

I -  receber e registrar a entrada e saída de todos os processos encaminhados 
ao Gabinete do Prefeito, à Assessoria de Gabinete, à Assessoria Jurídica e à 
Procuradoria Geral do Município; 

II – Distribuir processos despachados aos órgãos competentes; 
III – fornecer informações sobre processos em andamento aos interessados, 

sempre que isso for solicitado;  



IV – atender com presteza e fornecer informações gerais, quando isso for 
solicitado, sempre que permitido, a órgãos municipais e pessoas da 

comunidade. 
  

§ 4º - A Divisão de Obras e Engenharia da Secretaria de Obras desta 
Prefeitura fica subdividida em duas Divisões: 
 

I – Divisão de Engenharia;   
II – Divisão de Obras Públicas. 

 
§ 5º - São atribuições específicas da Divisão de Obras Públicas: 
 

I – acompanhar o andamento das obras; 
II – verificar a necessidade de aquisição de materiais; 

III – fiscalizar de forma geral todos os serviços das obras públicas. 
 
Art. 2º - A Divisão de Engenharia permanecerá com as funções que lhe são 

inerentes já especificadas no anexo V, item I, da Lei 980/90. 
 

Art. 3º - Para cada Divisão fica criado um cargo comissionado de Diretor, de 
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, criando-se, 

também,  sua respectiva vaga. 
 
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos ao dia 1º de fevereiro de 2007. 
 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.  
 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos 13 

(treze) dias do mês de março do ano de dois mil e sete (13/03/2007). 
 

 
 
 

Marcelo Vercesi Coelho 
Prefeito Municipal 


