
      LEI Nº 2.422/07 de 13 de março de 2007. 
 
 

“Altera o Anexo III da Lei 980/90, de 13 de agosto de 1990, criando-se 
Departamentos, suas atribuições, seus cargos, suas vagas e dá outras 
providências”. 

 
 
 A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 
PREFEITO MUNCIPAL, SANCIONO a seguinte lei. 
 
Art. 1º - Fica alterado o Anexo III da Lei 980/90, de 13 de agosto de 1990, para se criarem 
03 (três) Departamentos na estrutura Organizacional da Secretaria de Finanças desta 
Prefeitura, nos seguintes termos: 
 
I - Departamento de Empenhos - subordinado à Divisão de Contabilidade, será o órgão 
responsável pelos empenhos e ordens de pagamentos das despesas, observação 
rigorosa de sua compatibilidade com a Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Plano Plurianual, mantendo constantemente a Secretaria de Controle 
Interno informada sobre o andamento de suas atividades. 
 
II – Departamento de Cadastro - subordinado à Divisão de Arrecadação, ficará 
responsável por manter constantemente em dia um cadastro de contribuintes, capaz de 
informar, sempre que necessário, a relação de inadimplentes, coordenando 
permanentemente o trabalho de lançamento de tributos. 
 
III – Departamento de Fiscalização – também subordinado à Divisão de Arrecadação, 
será o órgão responsável pela coordenação dos Setores de fiscalização fazendária e 
fiscalização de posturas, sempre avaliando a correta aplicação dos dispositivos legais, 
coibindo abusos no exercício de suas funções. 
 
Art. 2º- Para cada Departamento fica criado um cargo comissionado de Chefe, de livre 
nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo, criando-se, também, sua 
respectiva vaga. 
 
Art. 3º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 
1º de fevereiro de 2007. 
 
Art. 4º- 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 


