
    LEI Nº 2.426/07 de 13 de março de 2007. 
 

 

 “Altera o Anexo IV 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 IV da Lei 980/90, para se criarem 06 (seis) Departamentos 

na estrutura Organizacional da Secretaria de Administração e Planejamento desta 

Prefeitura, nos seguintes termos: 

 

I - Departamento de Guarda e Vigilância - subordinado à Divisão de Administração e 

Controle, ficará responsável pela segurança dos bens e instalações da Prefeitura, 

coordenando as atividades dos diversos setores encarregados desse serviço; 

  

II – Departamento de Serviços Gerais - também subordinado à Divisão de Administração e 

Controle, ficará responsável pela coordenação, controle e avaliação dos serviços de 

telefone, reprodução de documentos, copa e limpeza interna. 

 

III – Departamento de Suprimentos – também subordinado à Divisão de Administração e 

Controle, será o órgão encarregado do controle de materiais de consumo interno, sua 

distribuição aos diversos setores da Prefeitura, sempre verificando e avaliando o consumo 

dos mesmos, para se evitar consumo desnecessário, visando antes de tudo a redução de 

gasto, sobretudo os supérfluos. 

 

IV – Departamento de Almoxarifado – subordinado à Divisão de Administração e 

Controle, ficará responsável pelo recebimento de materiais adquiridos pelo Departamento 

de Compras, pelo seu armazenamento, sua perfeita conservação, sua distribuição sob 

rigoroso controle, sempre observando a real necessidade de cada setor, mantendo em dia 

todos os registros de entrega e saída de materiais. 

 

V – Departamento de Patrimônio – subordinado à Divisão de Administração e Controle, 

ficará encarregado da administração geral do material permanente da Prefeitura, sua 

conservação, recuperação, quando se fizer necessária, mantendo em dia um inventário 

permanente dos diversos materiais de cada setor, sempre capaz de prestar informações 

sobre seu estado de conservação. 

 



VI – Departamento de Organização e Métodos – subordinado à Divisão de Planejamento e 

Organização, será o órgão responsável pela elaboração de normas, diretrizes e métodos para 

ações e operações dos diversos setores a ele subordinados, sempre avaliando se essas 

normas, diretrizes e métodos estão sendo  rigorosamente cumpridas. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


