
       LEI Nº 2.423/07 de 13 de março de 2007. 
 

 

“Altera o Anexo IX da Lei  980/90 de 13 de agosto de 1990, 

criando   Divisões   com    suas   atribuições,   seus   cargos 

comissionados,  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 IX da Lei 980/90, de 13 de agosto de 1990, para se criarem  

na Estrutura Organizacional da Secretaria de Agricultura desta Prefeitura as seguintes 

Divisões: 

 

I - Divisão de estímulo ao pequeno produtor rural; 

II - Divisão de controle de qualidade de produtos rurais; 

III – Divisão de estímulo à comercialização de produtos rurais. 

  

§ 1º - São atribuições específicas da Divisão de Estímulo ao Pequeno Produtor Rural: 

a) conscientizar o pequeno produtor rural da importância de sua atividade para a economia 

do município; 

b) oferecer sugestões para o cultivo de produtos mais necessários, mais rentáveis e de 

comercialização mais viável;  

c) acompanhar as atividades do pequeno produtor rural, prestando-lhe qualquer assistência  

necessária e orientações quando solicitadas. 

 

§ 2º - São atribuições específicas da Divisão de Controle de Qualidade de Produtos rurais: 

a) acompanhar as atividades do pequeno produtor rural, verificando a qualidade de seus 

produtos, principalmente em se tratando de aspectos que se relacionem com a saúde de 

consumidores; 

b) controlar e verificar a presença de agrotóxicos em produtos oriundos de pequena 

propriedade rural, exigindo níveis compatíveis com a saúde de um modo geral, verificando 

rigorosamente os períodos de carência;   

c) verificar o estado de conservação de produtos a serem comercializados; 

 

§ 3º - São atribuições específicas da Divisão de Estímulo à Comercialização de Produtos 

Rurais: 

a) orientar pequenos produtores rurais, quanto às formas mais viáveis de comercialização 

de seus produtos; 

b) proceder a levantamento e apresentar a pequenos produtores rurais opções mais rentáveis 

para comercialização de seus produtos; 



c) orientar negócios, sempre que o pequeno produtor, por falta de informação e 

esclarecimento, não tiver condições de precedê-los por si próprio. 

 

Art. 2º - 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. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


