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e) a anunciar pela imprensa e em
cartazes fixados à porta das casas de diversões os programas
aprovados;

f) a exibir, sempre que fosse so-

cópia de peca ou filme, ou em qualquer outra docu
mentação referente ã realização do espetáculo;

g) a remeter ao Serviço de Censu

ra, no primeiro mis de cada ano, quatro ingressos permanentes,
para serem distribuídos aos censores;

h) a impedir que op porteiros

opusessem qualquer dificuldade ao ingresso dos representantes

da autoridade.

6.c) Administração. O Comando do Servi

ço de Censura de Diversões Públicas, era atribuído a um Dire

tor, devendo, este, ter como auxiliares diretos os censores eii

carregados de executar as disposições legais referentes a di

versões públicas.

2. IX - SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECDÃRIA.

1 - Regulamento da Secretaria da Aqricultu

ra.

l.a) Fundação - Através da Lei no 3.999,

de 14 de novembro de 1961, esta Secretaria foi desmembrada da

Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio. Pelo Decreto

nO 388, de 3 de novembro de 1964, foi aprovado o seu Regula

mento. A Lei nO 5.613, alterou alguns dispositivos da Lei

3.999, com relação a esta Secretaria.

l.b) Principais Finalidades; Tinha por fi

nalidade, planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar

as atividades governamentais, relativas ao desenvolvimento

agropecuário e â produção mineral do Etado, competindo—lhe es

pecificamente:

a) estudar, experimentar, aplicar e

divulgar métodos e técnicas de melhoria e defesa da produção

(49) D. o. n9 9556, de 21.11.64.
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vegetalf animal e mineral;

b) fiscalizar o funcionamento de in^
talaçSes de bene fie lamento de produtos vegetais e inseticidas;

c) proceder ã classificação de pro

dutos destinados à exportação, incentivando-lhes a padroniza
ção e aprimoramento e difundindo a prática de métodos efica
zes para sua conservação e acondicionamento;

d) coligir dados para a estimativa

das safras da produção das indústrias que transformem produ

tos vegetais;

e) fazer estimativa anual dos reba

nhos e da produção animal;

f) fomentar as ativides agrícolas e

pastoris;

g) organizar e manter serviços de

cartografia e topografia para confecção de mapas geológicos

do território goiano;

h) promover, assistir e fiscalizar

as atividades das cooperativas;

i) assistir os problemas de minério,

em geral, e promover o levantamento dos recursos minerais de

Goiás;

j) manter laboratórios de produção

e controle de vacinas e medicamentos de uso veterinário;

1) orientar e assistir, tecnicamen

te, a industrialização dos produtos de origem animal, vegetal

e mineral;

m) promover o mapeamento geológico

e agrogeológico do Estado;

n) estimular e promover o ensino

agrícola e incentivar a produção de sementes selecionadas e
mudas melhoradas;

o) promover atividades de seleção de

origem animal e estimular a respectiva difusão;
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p) desempenhar outras tarefas peri^
dicas, ocasionais ou permanentes, que, direta ou indiretamen

te, contribuíssem para a regularidade e eficiência de suas a-
tribuições específicas.

l.c) Órgãos Administrativos;

I - Gabinete do Secretário.

II - Assessoria Técnica.'

III - Departamento de Produção Animal:
1) Divisão de Defesa Animal;
2) Divisão de Fomento Animal.

IV - Departamento de Produção Vegetal:
1) Divisão de Experimento e Pes

quisa;

2) Divisão de Fomento Vegetal.
V - Departamento de Produção Mineral:

1) Divisão de Analises;

2) Divisão de Geologia e Miner^
logia.

Yj — Serviço de Assistência ao Cooper^

tivismo.

YII — Serviço Administrativo.

Observação: O plano previu uma completa rees

truturação da Secretaria da Agricultura para que
tasse a elevação do índice de produtividade e da qualidade da
produção. Para isto, foram agrupados, em Departamentos, as ati
vidades relativas à produção vegetal, animal e mineral, a co
lonização e ao cooperativismo, e ã implantação de um sistema
de pesquisa e experimentação. - .

Assim, a Secretaria seria capaz de incenti-
itroí- a agricultura científica e realizar um provar e desenvolver a agrit,uj.i. ^

o investigação relacionado aos problemas agrama de pesquisa e invesrig
grícolas do Estado.
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2 ~ Companhia de Armazéns e Silos do Estado de

Goiás - CASEGO.Í50)

2.a) Fundação - Criada pela Lei nO 2.521, de 11

de agosto de 19 53 e reestruturada pela Lei 3.999, de 14 de novem

bro de 1961. o 1-1 •
2.b) Principais Finalidades;

a) estudar, planejar e promover a instala

cão e a operação da Rede Estadual de Armazéns e Silos, dotada

de toda aparelhagem necessária a tipificação, estocagem, con

servação e tratamento dos produtos agrícolas, tendo em vista

regular o escoamento das safras e facilitar seu financiamento;

b) emitir recibos, conhecimentos de depõs^

tos de mercadorias, títulos de warrant negociáveis, e quai^

quer outros títulos legais;

c) orientar e assistir a produção e os pro

dutos rurais, na área de ação das unidades operacionais, in

clusive, em conjugação com outros õrgâos ou entidades;

d) estudar, planejar e propiciar, pelos

meios e recursos de que dispusesse, e nos casos em que fossem

indicados, a instalação e a operação de celeiros, pequenos si

los, câmaras frigoríficas e outras aparelhagens, tão próximo
quanto possível dos locais de produção;

e) sugerir, orientar e assistir os produto

na colocação e no financiamento de suas mercado

rias em depósito, inclusive, quanto à garantia de preços mini
mos oficiais;

f) promover investigações, pesquisas, le

vantamentos e estudos econômicos e financeiros, visando a ra
cionalização de seu trabalho, o aprimoramento e adequação dos
produtos agrícolas recebidos e guardados e o completo atendi
mento de suas finalidades, solicitando, para isto, a coopera
cão de órgãos públicos ou entidades privadas;

g) contrair empréstimos e financiamentos;

h) propor ao Governo do Estado, desapro-

(50) D. o. nQ 8101, de 18.08.59.
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priação por utilidade pública e encampações/ tendo em vista/
a boa execução de seus serviços;

i) assinar convênios de coparticipação fi
nanceira com a União / para o empreendimento de obras e insta

lações que figurassem no Plano Nacional de Abastecimento/ ou

que fossem patrocinadas por ela;

j) publicar mensalmente/ através dos õr-

gãos oficiais de divulgação/ o movimento de entrada e saída

das mercadorias depositadas/ com menção dos estoques existen

tes;

2.c) Órgãos Administrativos;

1 - Assembléia Geral,

2 - Diretoria.

3 - Conselho Fiscal.

4 - Conselho Consultivo.

Observação; Na aplicação do Plano de Desenvolvi

mento Econômico de Goiás/ a Casego foi agilizada/ ficando res

ponsável também pela comercialização das safras e redução dos
custos desta comercialização. Para istO/ deveria manter uma

rede única de estabelecimentos de armazenagem e ensilagem/ na

Capital e todo o interior do Estado.

3 _ Companhia Agrícola do Estado de Goiás - CAESGO.^^^^

3,a) Fundação - Criada pela Lei nO 2.752/ de 11

de novembro de 1959/ modificada pela Lei nO 3.584/, de 2 de ou
tubro de 1961.

3.b) Principais Finalidades;

a) prestar/ mediante taxas e preços módi

cos/ assistência educacional/ técnica e financeira;
b) executar serviços para os agricultores;

c) produzir e distribuir produtos e utili

dades para a agricultura;

(51) D. o. ne 8213, de 21.5.61.
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d) extrair, produzir, beneficiar e indus

trializar produtos agrícolas sempre no sentido de uma racio
nal e intensiva exploração do solo e demais recursos naturais •

3«c) Órgãos Administrativos;

1 - Assembléia Geral .

2 - Diretoria,

3 - Conselho Fiscal .

4 - Conselho Consultivo.

Observação; No Plano, a Lei nO 3.584, de 2 de

outubro de 1961, deu nova redação ao artigo IQ e parágrafo pr^

meiro do artigo 3Q da Lei nO 2.752, de 11.11.59, que criou a

Caesgo. Isto permitiu maior agilização, passando, também, a

ser destinada a incentivar a prática e o interesse pela anãl_i

se, adubação, conservação do solo, distribuição e venda de má

quinas e materiais agrícolas, em geral,, produção de fertili

zantes, rações e produtos alimentícios.^^^'

4 - Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás -

IDAGO.

4.a) Fundação -Criado pela Lei nQ 4.039, de 6

de julho de 1962 e modificada a sua estrutura pela Lei nQ 4.195,
de 30 de outubro de 1962.

4.b) Principais Finalidades:

I - No campo do planejamento agrário do

tado:

a) colaborar com a Secretaria da Agri

cultura e do Planejamento na formulação da política do Gover
no e na fixação das diretrizes de caráter social, econômico,
financeiro, técnico e administrativo que devessem nortear os
planos, as programações e os projetos de assistência e fomen
to agropecuário e industrial nas áreas rurais e de abasteci -
mento de gêneros alimentícios nos mercados urbanos, a serem
executados, nos campos específicos de suas respectivas atri-

(52) D. O. n9 8691, de 28.10.61.
(53) D. O. ne 9012, de 7.12.62.
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buicõeS/ pela Secretaria da Agricultura, pelo próprio IDAGO ou
pelas sociedades a ele vinculadas;

b) traçar as normas e estabelecer os crité

rios gerais para o racional uso dos recursos naturais renová

veis, em especial do solo, da água, da floresta, da caça e da
pesca, dentro dos princípios da conservação e em obediência ã

função social daqueles recursos;

c) elaborar o Plano Estadual de Zoneamento

Agrário, com base em levantamento das condições ecológicas, de
mográficas, geográficas, econômicas e sociais que caracteri

závamos sistemas e estruturas agrárias vigentes nas diversas

regiões do Estado e permitissem o conhecimento da adequada de£
tinação, forma de uso e classificação da terra e a seleção

dos tipos de extrativismo, de cultivo e de criação, de maior

rendimento, em função das carcterísticas dos respectivos mer

cados consumidores;

d) realizar o cadastro das propriedades ru

rais, incluindo o inventário e a avaliação das terras de dom^

nio público, bem como a revisão das alienações e concessões

das mesmas, recenseando ainda, os posseiros e lavradores que

desejassem acesso ã terra própria para implantação de novas

unidades agrícolas de tipo familiar;

e) selecionar, com base no zoneamento e nos

cadastros elaborados, as áreas para implantação prioritária

dos métodos e processos de revisão da estrutura agrária, indi

cando as terras de domínio público; aquelas que devessem ser

desapropriadas por interesse social; e as bases e critérios
para a venda de propriedade e para outorga em usufruto ou da
posse temporária;

f) orientar e elaborar planos de coloniza

ção e de recolonização para a formação de unidades agrícolas
devidamente nucleadas, aglutinadas e assistidas nos campos e-
ducacionais, sanitários, técnicos, econômicos e financeiros,
para garantia de melhores níveis de vida dos pequenos proprie
tários, dos artesãos e dos trabalhadores agrícolas nas novas
comunidades assim criadas.
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II — No campo da colonização ou da recolonização:

a) promover a implantação de núcleos coloniais/
realizando as atividades de seleção e registro de colonos gue

neles fossem localizados: de seu transporte e da manutenção
inicial dos mesmos e de seus familiares; e de assistência no

preparo da terra, da moradia e na obtenção dos meios de plan

tio, cultivo, colheita ou criação, incluindo sementes, ani

mais, materiais, ferramentas e implementos agrícolas;

b) organizar e manter o controle e os registros

relativos às contas correntes dos colonos, aos financiamentos

realizados e ãs operações financeiras resultantes dos contra

tos de adjucação dos lotes ou glebas a eles distribuídos sob

as vãrias formas de usufrutos, de posse temporária ou de tran£

ferência da propriedade por venda;

c) promover a implantação de cooperativas de nú

cleos coloniais, realizando as atividades de arregimentação e

registro dos cooperados; de assistência ao abastecimento das

mesmas e ãs instalações de serviços técnicos, de beneficiamen

to e de transporte necessários ao seu adequado funcionamento;

d) organizar e manter o controle e os registros

ãs Operações financeiras resultantes de adiantamen

tos e outras despesas realizadas com a implantação e a garan

tia de funcionamento inicial das cooperativas dos núcleos co
loniais instalados;

e) promover a execução direta ou através de con
vênios com entidades publicas ou particulares, da organização
e do efetivo funcionamento de serviços de extensão rural nas
áreas dos núcleos coloniais implantados pelo IDAGO e naquelas
em que ele realizasse programas de recolonização, incluindo a
difusão do crédito orientado e supervisionado, a assistência
médioo-social e recreativa, e a educação rural na qual fosse
prevista a preparação de lideres entre os lavradores e pecua
ristas e a formação do espirito associativo, cooperativista e
de arregimentação sindical,

III - para a perfeita realização das finalidades pri-
olano iá enumeradas, o IDAGO desempenharia tam-mordiais do Piano
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bem funções adjetivas auxiliares, a seguir discrimina
das :

a) funções de administração, compreendendo ati
vidades de comunicações, de zeladoria, de pessoal, de material
e de transporte, com caráter normativo e executivo, para os

seus próprios órgãos centrais, regionais ou locais, e ainda,
nos casos indicados, para atender aos serviços das sociedades

a ele vinculadas, colaborando com os seus serviços e seus au

xiliares homólogos;

b) funções econõmico-financeiras e fiscais, com

preendendo atividades de orçamento, administração do patrimô

nio, contabilidade, auditoria, tesouraria e fiscalização, ain

da com caráter normativo e executivo, para os seus próprios ór

gãos centrais, regionais ou locais, sendo, nos casos indica

dos, adotados os critérios de centralização, naquilo que cou

besse, das tarefas que interessassem às sociedades a ele vin

culadas, em articulação com os seus respectivos serviços aux^

liares;

c) funções de assistência e assessoria jurídica

e de promoção de ações judiciais de interesse do IDAGO e das

sociedades a ele vinculadas, em articulação com os seus res

pectivos serviços auxiliares;

d) funções de manutenção dos órgãos gerais de

documentação do IDAGO e das sociedades a ele vinculadas, in

cluindo, biblioteca de legislação e assuntos jurídicos e ar
quivos e registros de documentos legais relativos aos bens
móveis patrimoniais, aos contratos e convênios de alto inte
resse destas instituições.

4  fii-qãos Administrativos - A gestão das atividades

do IDAGO, exercida pelo Conselho de Coordenação através de seu
Presidente, assistida pelo Conselho Consultivo, fiscalizada pe
Io Tribunal de contas e Coordenada pela Superintendência Exe
cutiva, se processaria por deliberação e atuação dos seguin
tes órgãos:

(5A) D. o. ne 9012, de 7.12.62, Art. 32.
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1 - Órgão Superior de Deliberação;

a.) Conselho de Coordenação/ composto pelos

seguintes membros:

I - Presidente do IDAGO;

II - Diretores do IDAGO;

"III - Presidente das Sociedades vincula

das;

IV - Secretaria Geral.

2 - Õrqão Consultivo;

a) Conselho Consultivo.

3 - Órgão de Coordenação Executiva:

a) Superintendãncia Executiva;

b) Secretaria da Superintendência.

4 - Órgão Central de Normalização, Coordenação

Específica e Controles Técnicos e Adminis

trativos :

4.1 - Serviços Gerais: ,

a) Comissão de compras;

b) serviços administrativos;

c) serviços financeiros;

d) Assessoria e auditoria.

4.2 - Departamento de Estudos e Planejamento:

a) Divisão de Levantamentos e Cadastro;

b) Divisão de Análises e Planos Gerais;

c) Divisão de OrganizaçãoeProjetos;

d) Divisão de Trabalhos Técnicos.

4.3 - Departamento da Colonização:

a) Divisão de Núcleos Coloniais;

b) Divisão de Cooperativas;

c) Divisão de Extensão Rural.

5 — Qrgãos Regionais e Zonais:

a) Delegacias Regionais;

(55) D. o. op. cit. art. 182.
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b) CircunscriçSes.

6 ~ õrqâos Executivos Locais.

5 — Indústria do Bctbacu de Gioãs —S/A - INBAGO.

5.a) Fundação - Criada pela Lei nO 4.204, de 06
de novembro de 1962 e modificada pela Lei nO 4.809, de 08 de

novembro de 1963, passando—a ã jurisdição do IDAGO.

5.b) Principais DisposiçSes e Finalidades;

1 - A INBAGO tinha sede em Goiânia, poden

do manter departamentos e laboratórios em quaisquer regiões

do território goiano, inclusive, a manutenção de escritório,

depósitos e postos de venda.

2 - Eram concedidas à INBAGO todos os favo

res que beneficiavam qualquer empresa privada do ramo indus

trial.

3 - Para integralização do capital, o Est^

do poderia utilizar bens do seu domínio e rendas oriundas da

Taxa de Desenvolvimento Econômico, especificamente destinadas

ao fomento industrial, ou recursos provenientes da abertura

ou operação de crédito.

4 - O Estado foi autorizado a oferecer ga

rantia, sob forma de fiança, aval, endosso ou qualquer outro

meio idôneo, às operações de crédito que a INBAGO viesse a rea

lizar com entidades publicas ou particulares.

5 _ Realizar o reconhecimento aeroterres-

tre dos babaçuais goianos, contando com a ajuda de especialistas.

6 - Fazer o levantamento de uma área de 900

(novecentos) mil hectares de babaçuais dos quais 200 (duzen
tos) mil seriam escolhidos para aproveitamento parcial e loca
lização de uma indústria piloto.

■y _ realizar a confecção de mapa a respei

to de ocorrência de babaçu, nele dimensionando-se com preci -
são, a densidade dos cocais e fazendo-se, ainda, o levantamen

(56) D. O. nS 9027, de Goiás. (História de uma Grande Iralçáo). Rio, Clvlll
(57) TEIXEIRA, Mauro ^s-lOO"zaçáo Brasileira, 1965, p. 98 i""-
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to do sistema viário, povoamento da região, bem como a topo
grafia do terreno, indispensável ã exploração do produto.

8 - Atacar o grave problema do bcibaçu que

era* abandonado pela -iniciativa privadci-e governamental. ̂

9 - Estruturar e conduzir os inúmeros pro

jetos para as solicitações de financicimento destinados ao seu

programa.

10 - Comprar amêndoas obtidas por quebra ma

nual na região babaçueira e industrializá-las em Goiânia, em

equipamento de particulares, mediante o pagamento de razoável

taxa de beneficiamento.

11 - Vender õelo e tprta na região Sul do

Estado, dando à empresa, plena autonomia financeira, crédito
e experiência na comercialização dos produtos.

Observação; Este órgão não chegou a ser re^

gulamentado.

6 - Coordenação do Crédito Rural do Estado de

Goiás.

6.a) Fundação - Criado pelo Decreto nO 348,

de 15 de setembro de 1964, para atender ã aplicação no Estado
de Goiãs do disposto no Decreto Federal nO 54.019, de 15 de ju
lho de 1964, que dispunha sobre a reforma administrativa fede
ral.

6.b) Principais Finalidades;

a) elaborar anualmente, com base na

situação econõmico-financeira do Estado, o Plano Diretor de
Crédito Rural em sintonia com o Plano Nacional;

b) coordenar e fiscalizar a execução

do Plano Diretor do Crédito Rural;
c) avaliar os resultados da execução

do Plano Diretor do Crédito Rural e determinar as correções ne
cessãrias;

d) orientar a ação dos orgaos finan-
«„oT- «seu entrosamento com os serviços de assi^

ciadores e promover seu em-o. _

(58) D. o. n9 9507, de 20.9.64.
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tência técnica e econômica do produtor rural;

e) estabelecer áreas prioritárias para di£
tribuiçao de recursos á produção;

f) incentivar a orgcuiizacão e expansão de
cooperativas de produtos rurais;

g) estabelecer as normas técnicas necessá
rias â padronização dos serviços especializados em Crédito Rural;

h) promover e celebrar acordos e convênios
com entidades nacionais e internacionais, públicas e particu

lares, promovendo a obtenção de recursos financeiros e técni

cos julgados necessários à execução de programas assistenci-

ais de crédito e aprimoramento educacional do ohmem do campo;

i) proporcionar financiamento ou custeio a

propriado à produção e comercialização de bens agropecuários;

j) incentivar a introdução de métodos ra

cionais de produção;

1) promover e estimular a especialização

e o aprimoramento profissional do pessoal atuante em progra -

mas de crédito rural.

6.c) õrqãos Administrativos - Esta Coordenação

teria lun Conselho Deliberativo e uma Secretaria Executiva.

I - Eram membros do Conselho Deliberativo;

a) o Secretário do Planejamento e Co

ordenação;

b) o Secretário da Agricultura;

c) o Secretário da Fazenda;

d) o Secretário Sem Pasta para Assun

tos de Financiamento;

e) o Presidente do Instituto de Desenvo^

vimento Agrário de Goiás - IDAGO;

f) o Presidente do Banco do Estado de

Goiás;

g) o Presidente da Caixa Econômica do

Estado de Goiás;

h) um representante da Associação de

Crédito e Assistência Rural" do Es

tado de Goiás - ACAR/GO;
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i) um representante da Federação das Asso
ciações Rurais do Estado de Goiás (FAREG);

j) um representante dos~bancos particulares.

II - O Secretário Executivo seria escolhido pelo

Governador do Estado, dentre os membros do Conselho Delibera

tivo, não podendo recair a escolha sobre o Presidente ou o Vi
ce-Presidente.

7 — Companhia de Abastecimento do Estado de Goiás

S/A - CIAGO. <59)

7.a) Fundação - Criada pela Lei nO 4.205, de 06

de novembro de 1962. Através da Lei nO 4.809, de 8 de novem

bro de 1963, a Ciago passou à jurisdição do Idago.

7.b) Principais Finalidades;

a) elaborar projetos e programas para me

lhoria das condições de abastecimento alimentar;

b) promover a comercialização e ajudar na

distribuição de gêneros alimentícios;

c) instituir o serviço de compras diretas

sob sua responsabilidade, aos produtores;

d) organizar mercados rurais expedidores ou

entrepostos de compras e expedição nas áreas produtoras;
e) instalar, onde julgar conveniente, e es

pecialmente, em Goiânia e Anápolis, as Centrais de Abasteci
mento, para colocar os produtores em contato direto comosmer
cados consumidores;

f) implantar matadouros industriais e fri

goríficos, além de outras indústrias de produtos alimentícios
e serviços industriais complementares;

g) constituir e manter reservas de alimen

tos, capazes de regular o mercado de gêneros alimentícios;

(59) D. O. n9 8988, de 21.11.62;
(60) D. O. n9 9298, de 7.12.63.
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h) estabelecer articulação permanente com

a Casego, Caesgo e Banco do Estado de Goiás, para solucionar
as questões de abastecimento;

i) criar o serviço estadual de informação
de preços aos produtores;

j) exercer outras atividades relacionadas
com o abastecimento.

Observação; Este órgão não chegou a ser regu

Icimentado.

2.x - SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO.

1 — Regulamento da Secretaria da Indústria e

Comércio.

l.a) Fundação - Esta Secertaria fazia pa^

te da Secretaria da Agricultura. Através da Lei nO 3.999, de 14

de novembro de 1961, ela foi desmembrada compondo um órgão da Ad
ministração Específica. A Lei nQ 5.613, de 13 de novembro de

1964, alterou alguns dispositivos da Lei 3.999, com relação a e^
te órgão.

l.b) Principais Finalidades:

I — como um órgão de Administração E^

pecífica, competia-lhe os serviços e assuntos de pesquisa, pre
visão, planejamento parcial e setorial, direção, execução, coor
denação e controle departamentais das atividades coincidentes
com os fins ' do. Estado definidos na Constituição e nas Leis.

II - Competia especificamente ã Secre

taria da Indústria e Comércio:
a) os assuntos e serviços perti

nentes ao desenvolvimento industrial e comercial do Estado;
b) â proteção do comércio lícito;

c) ã defesa do consumidor;

d) o fomento ao turismo.

(61) D. o. n9 8739, de 28.12.61.
D. O., de 15.12.64.
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l«c) Órgãos Administrativos;

I - Gabineteá

II - Departamento da Indústria,,.

III - Departamento do Comércio.

IV - Departamento de Turismo .

V — Serviço de Proteção ao Consumidor;

VI — Serviço de Administração.

2 — Transformação do Palácio Conde dos Arcos, na ci

dade de Goiás, em Monumento Histórico Artístico

Estadual, destinando-o a Residência de Inverno

do Governador do Estado.

2.a) Ato Jurídico. Decreto nO 48, de 26 de ju

lho de 1961,

2.b) Principais Disposições:

1 - Até que o assunto viesse a ser regula

do, em definitivo, o prédio público da cidade de Goiás, tradi"
cionalmente conhecido por Palácio Conde dos Arcos, ficou tran^

formado em Monumento Histórico e Artístico Estadual e destina
do a servir de residência de inverso ao Governador do Estado.

2-0 Governador do Estado, quando julgar

oportuno, transportaria o aparelhamento administrativo que jul
gasse indispensável, para a cidade de Goiás, onde poderia des
pachar, temporariamente, o expediente normal compreendido da
sua competência privativa.

3 - O Estado faria executar todos os servi

COS de reparos e adaptações que se fizessem necessários no pré
dio em referência, mantendo-o em perfeito estado de_ conserva
Cão e convenientemente aparelhado, a fim de servir a sua frna
1idade.

(62) D. o. n9 8714, de 26.11.61-
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(63)

3.a) Fundação - Constituída pela Assembléia
Geral de IQ de março de 1962, com o fundamento da Lei Esta

dual nO 3.810, de 10 de novembro de 1961 e autorizada a fun

cionar como Empresa de mineração pelo Decreto Federal nQ 1.275,

de 25 de junho de 1962.

3.b) Principais Finalidades;

a) a prospecção e pesquisa de bens mi
nerais e a lavra das respectivas jazidas, bem como a indus

trialização e comercialização dos minérios lavrados;

b) o fomento e o estímulo ã descoberta

e à intensificação do aproveitamento dos recursos minerais do
Estado, através de programação própria e de assistência à in^
ciativa privada;

c) o desenvolvimento de estudos aplic^

dos a todos os campos envolvidos pela atividade de mineração;

d) a prestação de serviços especializa

dos à iniciativa privada e a organismos governamentais;

e) a exportação de bens materiais e a

importação de aparelhos, implementos, veículos e máquinas re
lativas à sua atividade.

3.c) õrqãos Administrativos - A estrutura or

ganizacional da Metago era composta dos seguintes órgãos:
I - Assembléia Geral.

II - Conselho Fiscal.

III - Conselho de Administração.

IV - Diretoria Executiva:

IV. 1 - Presidência:.

a) Assessoria da Presidência;

b) Assessoria Jurídica;'

c) Auditoria Interna;

d) Assessoria de Organização

e Métodos;

(63) D. o. de 25.02.62.
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e) Comissão de Planejamento.

IV.2 - Diretoria Financeira:

a) Assessoria Econômico—finan

ceira;

b) Coordenação Contábil:

b.l - Seção de Contabilida

de;

b.2 - Seção de Ativo Perma

nente;

b.3 - Seção de Apropriação

de Custos;

b.4 - Seção de Tesouraria.

c) Coordenadoria de Comercia

lização:

c.l - Seção de Venda de

nerais *

d) Coordenadoria Econômica:

d.l - Seção de Economia

neral;

d.2 - Seção de TVnálise de

Custo;

d.3 - Seção de Orçamento e

Controle.

IV. 3 - Diretoria Administrativa:

a) Assessoria Administrativa;

b) Coordenadoria de Recursos

Humanos:

b.l - Seção de Pessoal;

b.2 - Seção de Treinamento

de Pessoal;

b.3 - Seção de Assistência

Social e Segurança no

Trabalho.
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c) Coordenadoria de Apoio Ope

racionals

c.l - Seção de Transportes.?

C.2 - Seção de Serviços Ge

rais.

d) Coordenadoria de uprimen-

tos:

d.l - Seção de Controle;

d.2 - Seção de Compras;

d.3 - Seção de Almoxarifa-

do.

e) Secretaria Geral.

£) Biblioteca.

IV.4) Diretoria Técnicai

a) Assessoria Técnica;

b) Centro de Tecnologia Mine

ral :

b.l - Coordenadoria de Es

tudos e Projetos In

dustriais :

b.1.1 - Projetos In

dustriais.

b.2 - Coordenadoria de Be-

neficiamento Mineral i

b.2.1 - Projetos de

Benefiamen -

tos Mineral.

b.3 - Coordenadoria Química.:

b.3.1 - Laboratório

de preparação

de amostras;

b.3.2 - Laboratório de

Análises Quí

micas ;

b.3.3 - Laboratório

de Raio X..

b.3.4 - Laboratório

de Absorção

Atômica ;
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b.3.5 - Laboratório

de Emissão

Õtica.

c) Supervisão de Exploração Mi.
neral:

c.l - Seção de Apoioí

C.2 - Seção de Sondagem?

C.3 - Seção de Fomento Mi

neral;

C.4 - Seção de Cartografia;

ê.5 - Seção de Geoquímica;

C.6 - Seção de Geofísica;

c.l - Seção de Petrografia.

d) Coordenadoria de Produçãoi

d.l - Unidade Moageira de

Calcário de Calci-

lãndia.

4 - DiistribiUiáQra . de Petróleo de Goiás S/A

DISPETROLGO.^^^

4.a) Fundação - Criada através da Lei nQ~

4.517, de 16 de agosto de 1963.

4.b) Principais Dispositivos;

1 - Era uma Sociedade de Economia Mis

ta, por ações, para o transporte, comércio e distribuição dos
derivados de Petróleo no Estado de Goiás.

2 - Tinha sede em Goiânia, podendo man

ter departamentos, escritórios e postos de venda, onde as ne
cessidades de bom e regular funcionamento da Sociedade, assim

o exigisse.
3 - Para integralização do capital^ o E^

tado poderia utilizar bens do seu domínio ou recursos prove
nientes de abertura ou operação de crédito.

4 - O Estado poderia incumbir a Dispe-

trolgo da execução de serviços condizentes com os objetivos da

(64) D. o. nS 9218, de 29.08.63.
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sociedade para os quais des'tinar recursos financeiros espe

ciais.

5-0 Estado oferecia garantia, sob forma de
fiança, aval, endosso ou qualquer outro meio idôneo, às opera

ções de crédito que a Dispetrolgo viesse a realizar com entida

des públicas ou particulares.

Observação; Este órgão não chegou a ser regu

lamentado.

5 - Indústrias Químicas do Estado de Goiás S/A

- IQÜEGO.

5.a) Fundação - Criada pela Lei nQ 4.207, de 06

de novembro de 1962.

5.b) Principais Finalidades. Consistia na produ

ção de medicamentos para uso humano, objetivando, principal -

mente, o atendimento ao consumo dos Governos Municipais, Esta

dual e Federal. Especificamente, ela poderia:

a) negociar, importar e exportar matérias-

primas e derivados relacionados ao seu rcimo;

b) montar e explorar indústrias conexas ou

acessórias ao seu ramo;

c) operar como representante de companhias

nacionais e estrangeiras que tivessem atividades industriais

e comerciais similares;

d) participar, mediante autorização da As

sembléia Geral, como sócio-cotista ou acionista de outras so

ciedades que tivessem idêntico objetivo social, inclusive, a
participação no capital de empresas sob os benefícios da le
gislação de incentivos fiscais, podendo ainda, encampar ou ad
quirir empresas ou firmas desde que interessasse ao seu obje
tivo social;

e) estabelecer preços módicos para seus pro

dutos, visando o equilíbrio entre o poder aquisitivo da popu-

(65) D. O. nS 9324, de 7.01.64.
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lação e os in-teresses econômicos e operacionais da .empre

sa;

f) fabricar, preferencialmente, produtos
considerados básicos para a terapêutica das doenças mais co

muns;

g) providenciar, junto aos médicos e farma
cêuticos a ampla difusão do emprego, em larga escala, dos me

dicamentos de sua linha de produção.

S.c) õrqãos Administrativos;

1 - Conselho Administrativo - Era composto

de 3 (três) membros, acionistas, eleitos em Assembléia Geral,

com mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Após e-

leitos e empossados, os conselheiros elegeriam, entre si, o

Presidente do Conselho.

2 - Diretoria;

a) Diretor Presidente.

b) Diretor Administrativo.

c) Diretor Financeiro.

d) Diretor Comercial.

e) Diretor Técnico.

2.XI - SECRETARIA DA VIAÇÃO E OBRAS POBLICAS.

1 - Regulamento da Secretaria da Viação e

Obras Públicas.

l.a) Fundação - Esta Secretaria foi orga

nizada através da Lei nO 3.999, de 14 de novembro de 1961, fa

zendo parte dos órgãos de Administração Específica. Pela Lei
nO 5.613, de 13 de novembro de 1964, que alterou a Lei nQ
3.999, esta Secretaria foi extinta e os órgãos ligados a ela,
passaram para à jurisdição da Secretaria do Planejamento e
Coordenação.

l.b) Principais Finalidades. Este órgão

fazia parte das Secretarias de Estado de Administração Espe
cífica, cabendo-lhe os serviços e assuntos de pesquisa, pre-

(66) D. o. n9 8739, de 28.12.61.
(67) D. O. de 15.12.64, Artigo 62.
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visão, planejcunento parcial e setorial, direção, execução, co
ordenação e controle departcunentais das' atividades coinciden
tes com os fins do Estado, definidos na Constituição e nas
Leis. Competia-lhe especificamente, os assuntos e serviços per
tinentes às comunicações, à viação e ã construção e conserv^
ção de obras públicas.

1.c) Órgãos Administrativos;

a) Gabinete.

b) Departsunento de Obras Públicas.
c) Departcunento de Urbanismo.
d) Serviço de Administração.

2 — Serviços de Agua e Esgoto Sanitários de
Goiânia.

2,a) Fundação — Criado pela Lei nO 3.329,

de 12 de novembro de 1960, alterado pela Lei nO 3.406, de 19
de junho de 1961 e Regulamentado pelo Decreto nO 49, de 27 de
julho de 1961.

2.b) Disposições sobre os Serviços de
Agua e Esgoto:

1-0 serviço de ãgua fornecido pe

lo Departamento Estadual de Saneamento, em Goiania, quanto à
sua utilização, foi classificado em 4 (quatro) categorias:

a) doraiciliário;

b) comercial;

c) industrial;

d) público.

2 - O serviço de ãgua seria concedido me^

diante requerimento do proprietário ou inquilino do prédio a
ser servido ao Diretor do Departamento Estadual de Saneamento,
em que constassem todas as informações necessárias a execu -
ção da ligação e a classificação do serviço de acordo com mo
delo fornecido.

(68) D. o. nS 8620, de 30.07.61.
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3-0 Departamentio Estadual de Saneamen
to poderia fazer contratos especiais para fornecimento de agua:

~a) quando se fizessem necessárias ex
tensões de rede;

b) para proteção contra Incêndio;

c) para ligação e outros serviços si^
mllares;

d) para caso de grandes consumos que,

a critério do Diretor Geral não pudessem ser enquadrados nes

ta classificação.

4 - Os reservatórios poderiam ser cons

truídos de concreto armado, de alvenaria, de cimento amianto e

de ferro galvanizado ou outro material aprovado pelo D.E.S., e

seriam providos de válvulas, de flutuador e de tampa de prote

ção contra líquidos, poeira e animais.

5 - Em edifícios localizados em ruas de

.pressão Insuficiente, para que a água atingisse sua parte mais

alta ou quando houvesse necessidade de grandes consumos a cri^

térlo do D.E.S., deveriam ser construídos depósitos providos

de bomba, com garantia da manutenção da pressão plezométrlca
adequada.

6 - Era obrigatória a ligação â rede de

abastecimento de água de todos os prédios localizados em vias

públicas.

7 - Não era permitido o abastecimento de

água a mais de um prédio através do mesmo ramal predial.-
8 - As taxas de consumo eram cobradas ao

concessionário por serviço de água, medido ou limitado por pe

na dágua, de acordo com a categoria do seu fornecimento.
9) A leitura dos hldrómetros era feita bl

mestralmente, pelo D.E.S.

10 - A falta de pagamento das contas den

tro do prazo de 10 (dez) dias. Importaria em multa de 10% (dez)
sobre a conta. Em caso de atraso de 30 (trinta) dias, a conta
seria cortada, sem aviso prévio ao concessionário.
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12 - Era obrigatório a ligação de esgo
tos em todo o prédio situado em logradouro público provido de

coletor de esgoto sanitário.

13 - Competia ao proprietário, a instai^
çâo da rede coletora interna até o passeio do logradouro onde

o prédio estivesse situado.

14 - Competia ao D.E.S., a construçáo do
coletor predial, do passeio até a rede coletora geral.

15 - Quando se fizesse necessária a ex

tensão ou ampliação da capacidade da rede coletora, para atender

ao serviço das ruas particulares ou a casos de grande volume de

despejo, as ligações sericim feitas mediante contrato especial.

16 - Era proibido o despejo de águas plu

viais na canalização de esgotos sanitários, bem como qualquer

interligação dos dois sistemas.

17 - As taxas de esgotos sanitários eram

cobradas pela sua utilização ou por outros serviços prestados.

18 - Quando o serviço de água fosse med^

do, o D.E.S. estudaria a conveniência do estabelecimento de

esgoto proporcionais a de água.

19 - Os prédios ocupados pelos estabele

cimentos industriais, onde a água fosse utilizada como maté

ria-prima, teriam suas taxas de esgotos fixadas mediante con
trato especial, tendo em vista o volume e a qualidade do des
pejo.

20 - A falta de pagamento das contas re

lativas às taxas de esgotos, dentro do prazo fixado pelo D.E.

S., importaria em multa de 10% (dez)sobre o total da conta.
2.c) õrqãos Administrativos do Departamento

Estadual de Saneamento.

I - Diretoria Geral.

II - Divisão de Administração.

(69) D. o. 8606, de 13,07.61. Lei n9 3.406, de 19.06.61.
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III - Divisão de Agua e Esgoto Sa

nitário" de Goiânia.

IV - Divisão de Topografia e Plane

jamento Urbano.

V — Divisão de Operação e Manuten

ção de Serviços do Interior.

VI - Divisão de Obras.

VII - Divisão de Estudos e Projetos.

3 - Consórcio Rodiviârio Inteannunicipal.

3.a) Fundação - Criado pela Lei nO 3.399, de 8

de junho de 1961 e modificado pela Lei nQ 3.496, de 14 de a-

gosto de 1961.

3.b) Principais Finalidades;

a) a realização de estudos, projetos, con£

truções, reconstruções, obras de arte e pavimentação de rodo

vias municipais, bem como a celebração de atos de comércio de^
correntes destas atividades;

b) assinar convênios de coparticipação fi

nanceira com a União, Estado e Municípios Goianos, para empre

endimento de obras rodoviárias estaduais e planos rodoviários
dos Municípios Goianos ou por eles patrocinados.

c) participar ou financiar entidades v que

tivessem como objetivos os constantes da presente Lei, que in
teressasse ao Estado de Goiás e Estados vizinhos, simultânea
mente, ainda que parte das obras a serem executadas não se Io
calizassem no território goiano.

3.c) Órgãos Administrativos;

a) Presidente.

b) Diretor Financeiro.

c) Diretor Técnico.

(70) D. o. ne 8591, í'® o de Desenvolvimento Econômico de Goiás. v. 2, pig. 58.
Mauro Borges Teixeira . rxai u
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^  "" Escola de Formação de Operadores e Mecânicos de
Máquinas Agrícolas e Rodoviárias de Goiás - EFO
MARGO.

4.a) Fundação - Criada pela Lei nO 4.044, de 6
de julho de 1962 e Regulamentado pelo Decreto nQ 2, de 8 de ja
neiro de 1963. ~

4-t>) Principais Finalidades a Tinha como finali
dade precipua, preparar técnicos de máquinas agrícolas e rodo

organizar e orientar cursos práticos de instrução e

aperfeiçoamento sobre Máquinas Agrícolas e Rodoviárias. Espe
cificamente, cabia-lhe:

a) difundir a prática de mecanização agrí
cola e rodoviária;

b) preparar operadores e mecânicos destina

dos aos trabalhos de mecanização agrícola e rodoviária;

c) 1 - reparar e manter as máquinas agríco

Ias e rodoviárias de propriedade do Governo do Estado;

c) 2 - reparar as máquinas agrícolas e ro

doviárias de propriedade das Prefeituras Municipais, cabendo-

lhes, apenas, o custo dos reparos;

d) planejar, instalar e manter, nos limi

tes de suas possibilidades, patrulhas de mecanização agrícola

para execução de serviços remunerados em propriedades particu

lares, com o objetivo de difundir e incrementar o uso racio

nal de máquinas nas atividades agrícolas;

e) planejar, instalar e manter postos de

mecanização;

f) prestar assistência técnica a particula

res em assuntos de suas finalidades específicas;
g) orientar, quando solicitada, a aquisi -

ção de maquinas agrícolas destinadas aos Órgãos, públicos e a
particulares;

(71) D. o. nO 8912, de 12.08.62.
D. O. n2 9050, de 27.01.63.
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h) cooperar com estabelecimentos de ensino

os nivers/ proporcionando a professores e
^  meios necessários ao aperfeiçoamento técnico e à e-

levaçao do nível cultural;

i) organizar cursos práticos de aperfeiçoa
extensão sobre assuntos de sua finalidade específica;

j) colaborar estreitamente com a Granja Es^
cola Modelo de propriedade do Estado, de forma a torná-la a
mais eficiente possível, dentro de suas finalidades;

1) estudar e testar máquinas utilizadas na
mecanização da lavoura;

m) estudar e testar máquinas motoras apli
cadas na agricultura;

n) realizar estudos e ensaios sobre máqui
nas rodoviárias;

o) realizar estudos especiais sobre ferra

mentas e máquinas utilizadas em atividades agrícolas;

p) reparar e conservar as máquinas e veícu

los utilizados nas próprias atividades;

q) promover concursos entre operadores das

máquinas agrícolas e rodoviárias, de forma a estimular e aper

feiçoar a correta operação de máquinas e equipamentos;

r) expedir certificados de conclusão dos

cursos de preparo profissional que mantivesse;

s) publicar, sempre que possível, boletim

anual de suas atividades.

4.c) õrqãos Administrativos - A Efomargo era di

rigida por um Diretor, técnico em assuntos de motomecanização,
nomeado pelo Governador do Estado. Possuía a seguinte organi
zação:

1 - Secretaria, compreendendo:

a) seção de expediente;

b) protocolo;

c) arquivo.
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2 - Divisão de Ensino, compreendendo;
a) seção de ensino básico geral;

b) segão de ensino básico de qualifica

c) seção técnica de ensino;

d) seção de meios auxiliares.

3 - Divisão de Serviços Gerais, compreen

a) seção do pessoal;

b) seção do material;

c) seção de contabilidade;

d) seção de manutenção e transportes,

e) seção auxiliar.

4 - Divisão Técnica, compreendendo:

a) seção agrícola;

b) seção rodoviária;

c) seção de apropriação de serviços;

d) seção de máquinas e implementos.

5 - Concesssão de Transportes Coletivos Intermunici

pais.^^^^

5.a) Autorização ã Concessão - Lei nO 4.795, de

6 de novembro de 1963 e Regulamentada pelo Decreto nQ 170, de

10 de dezembro de 1963.

5.b) Disposições e Finalidades:

a) Era intermunicipal o transporte coleti

vo executado regular e sistematicamente, com fins lucrativos,

entre Municípios do Estado de Goiás, ao longo de Estradas mu
nicipais, estaduais e federais.

b) Era serviço público e a sua exploração

por particulares se fazia mediante autorização ou concessão:
b.l - autorização era a licença pa-

(72) D. o. 9275, de 9.11.63;
D. O. 9303, de 13.12.63.
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ra exploração de transporte coletivo intermunicipal, a título
de experiência;

b.2 - concessão era. a licença defí

para a exploração, sucedendo à exploração;

b.3 - denominava-se permissionãrio
aquele que explorava o serviço em virtude de concessão;

b.4 - a autorização e a concessão

abrangiam os serviços de passageiros, bagagens e encomendas.

c) Não se aplicavam estas disposições
aos serviços de transporte intermunicipal, com fins não comer

ciais, nem os realizados por automóveis de aluguel que não ex

piorassem linha intermunicipal;

c.l - os serviços de transporte in

termunicipal executados em veículos particulares por escolas,

clubes, hospitais, hotéis, empresas de turismo e indústrias,

para transporte privado de seus alunos,' sócios, clientes ou

empregados, eram considerados de fins não comerciais;

C.2 - os serviços que executarem ií|

serviço regular de transporte coletivo intermunicipal de fins |

não comerciais ficavam obrigados â obtenção de licença espe

cial, expedida pelo Departamento Estadual de Trânsito, renova

vel anualmente, a qualquer tempo;

C.3 - a licença especial de que tra

ta o item anterior seria expedida mediante o pagamento de uma

taxa estipulada e recolhida ao Departamento Estadual de Trân
sito.

d) Poderia pleitear autorização ou con

cessão para explorar serviço de transporte coletivo intermuni
cipal, qualquer pessoa física ou jurídica, individual ou cole
tiva, que satisfizesse as condições fixadas.

e) Competia ao Departamento Estadual

de Trânsito autorizar e conceder a exploração de transporte
coletivo intermunicipal e fiscalizar a prestação dos respecti

fq<afis5es do Departamento Estadual de Transi
vos serviços. Das decisões, t- ~

^«r-nrsoSs com efeito suspensivo, para o Conselho
to caberiam recuit>t^=f

Regional de Trânsito.
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f) A autorização e a concessão seriam
específicos para cada linha:

f.l - considerava-se linha o tran£
porte coletivo intermunicipal feito ao longo de determinado
Itinerário, entre dois pontos considerados inicial e terminal;

f.2 - por itinerário, entendia-se
o percurso através de vuna sucessão de localidades compreendi
das entre os pontos inicial e terminal de cada linha.

g) Não teriam caráter de linha as via
gens esporádicas, autorizadas a título precário, destinadas a
atender o deslocamento para fins especiais, tais como os mot^
vados pela realizaçao de festividades, certames, competições
esportivas e outras ocorrências especiais ou ainda, para re
forço de linha, casos em que a licença seria dada a determina

do número de viagens.

h) Os serviços de transporte coletivo

deveriam ser executados rigorosamente na forma em que fossem

autorizados ou concedidos.

6 - Departamento Estadual de Saneamento.

6.a) Fundação - Criado pela Lei nO 3.329, de 12

de novembro de 1960, alterado pela Lei nO 3.406, de li de ju

nho de 1961 e Regulamentado pelo Decreto no 245, de 21 de fe

vereiro de 1964.

6.b) Principais Finalidades:

a) projetar, executar, ampliar, remodelar

e explorar os serviços de água potável e esgotos sanitários
do Estado;

b) tornar efetivos, no território do Esta

do, os dispositivos legaisde defesa contra a poluição dos cur
sos dágua;

c) realizar os estudos necessários ao es

tabelecimento do Plano Estadual de Saneamento e sua revisão pe
riódica;

(73) D. o. ne 9356, de 11.03.64.
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d) coligir elementos informativos e dados

estatísticos de interesse, para projetos; construção, opera-
çao^-manutenção e custeio dos serviços de-água e de esgotos e
de saneamento em geral;

e) exercer quaisquer outras atividades com

patíveis com leis gerais e especiais, tendentes ao aperfeiçoa
mento da operação e manutenção dos seus serviços e ao desen -

volvimento urbano e rural do Estado;

f) lançar, fiscalizar e arrecadar as taxas",

dos serviços de água e de esgotos e de consumo de água, obede

cendo âs normas legais;

g) fomentar e divulgar estudos de assunto

de saneamento, com o objetivo de criar condiçios favoráveis à

fixação das populações rurais;

h) fomentar e divulgar estudos de engenha

ria sanitária, mediante publicações, reuniões, conferências e

congressos;

i) assessorar o Governo em assuntos perti

nentes ao saneamento urbano e rural do Estado; |

j) administrar os bens pertencentes ao seu

patrimônio;

1) estabelecer e cultivar relação com cen

tros técnico-científicos congêneres, nacionais e estrangeiros,
permutando, com eles, material científico para estudos e apro
veitamento na sua finalidade,

m) fazer levantamento topográfico e plani-

altimétrico das cidades;

n) preparar, para as cidades do Estado, me

diante convênio com os municípios. Plano Diretor de Urbaniza
ção;

o) organizar, de acordo com as Prefeituras,
^  e Postura e Normas para aprovação deCódigos de Edifxcaçoes»

loteamentos; , , . ,
p) firmar convênios com os municípios, pa

ra a

COS. bom como, prestar-lhes assistênciaexecução de servj.v«
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' ca e administrativa, em assuntos de competência do ór
gão;

q) realizar convênios com órgãos -federais
e estaduais para a execução de programas de saneamento;

r) desempenhar outras tarefas, periódicas
ou ocasionais, que contribuíssem para o bom andamento e efici
ência dos serviços. ~

õrqaos Administrativos;

1 - Diretoria Geral:

1 - Gabinete do Diretor^

2 - Secretaria Geral^ "

3 - Grupo de apropriação de custos.

II - Divisão de Administração:

1 - Seção de Material;

2 - Seção de Pessoal;

3 - Seção de contabilidade e Orçcime^

tO;

4 - Seção de Arrecadação e Pagamen

to;

5 - Seção de Serviços Auxiliares.

III - Divisão de Água e Esgotos Sanitários

de Goiânia:

1 - Seção de Instalações Prediais

2 - Seção de Operação e Manutenção de

Abastecimento de Água,;

3 - Seção de Operação e Manutenção de

Esgotos Sanitários.;

4 - Seção de Medição e Cadastro.

IV - Divisão de Topografia e Planejamento

Urbano:

1 - Seção de Topografia ;

2 - Seção de Urbanismo.

V - Divisão de Operação e Manutenção de

Serviços do Interior.
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VI - Divisão de Obras:

1 - Seção de Execução;

2 - Seção de Fiscalização.

VII - Divisão de Estudos e Projetos.

VIII - Divisão de Lotes Urbanos:

1 - Seção de Documentação;

2 - Seção de Cadastro e Fiscalização.

7 - Departamento de Estradas de Rodagens de Goiás -

DERGO.

7.a) Fundação - Criado pela Lei nO 1.370, de 9

de novembro de 1956 e modificado segundo a Lei nQ 3.999, de 14

de novembro de 1961, acrescida da Regulamentação segundo o De

creto nO 290, de 18 de maio de 1964.

7.b) Principais Finalidades - Construção e con

servação das estradas de rodagem do Estado, bem como das obras

de arte que as integravam.

7.c) õrqãos Administrativos:

I - Conselho Rodoviário.

II - Conselho Executivo.

III - Conselho de Tráfego.

IV - Diretoria Geral:

1 - Gabinete do Diretor Geral:

a) Secretaria Geral;

b) Seção de Relações Públicas.

2 - Assessoria de Planejamento.

3 - Assessoria Jurídica.

4 - Divisão Administrativa:

a) Seção do Pessoal;

b) Seção de Contabilidade;

c) Seção de Tesouraria;

d) Seção de Comunicação e Arqui

vo;

(74) D. o. ne 9303, de 13.12,63.
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e) Seção de Transporte;

f) Seção de Serviços Gerais.

5 - Divisão dê~í!studos e Projetos:

a) Seção de Engenharia de Tráfego;

b) Seção de Aerofotogrametria e

Levantamentos;

c) Seção de Projetos e Estradas;

d) Seção de Projetos de Pontes e

Estruturas;

e) Seção de Pesquisas Rodoviárias.

6 - Divisão de Operações:

a) Seção de Aproveitamento;

b) Seção de OrientaçãoeControle;

c) Seção de Equipamento;

d) Seção de Residências Regionais.

7 - Divisão de Tráfego:

a) Seção de Concessão de Linhas;

b) Seção de Tarifas;

c) Seção de .Fiscalização;

d) Seção de Expediente;

e) Seção de Controle de Multas;

f) Seção de Guarda Rodoviária.



CONCLUSÕES



CO N C L U S Õ E S.

A analise desenvolvida anteriormente permitiu e£

condições de Goiãs anteriores â implantação do
Plano de Desenvolvimento Econômico. Mostrou a economia goia
na em franco período de crescimento, ou influenciada pela

marcha para o Oeste ou pela construção e transferência da Ca
pitai Federal para território goiano. Porém, era um cresci
mento desordenado, sem qualquer coordenação ou planejamento,
e com graves obstáculos, todos localizados na precária infra

estjiitura--SÕcio-econômica do Estado.

Ao criar o Plano de Ação para o Estado de Goiás, o

governo Mauro Borges pretendeu planejar a sua economia e mol

dá-la segundo as necessidades do seu desenvolvimento.

A Reforma Administrativa se fez necessária ao acom

panhamento das propostas do Plano de Desenvolvimento Econônd

CO. As reformulações processadas no sistema administrativo '

do Estado, com a criação de novas Secretarias e órgãos autár

quicos ou de economia mista, dinamizaram a máquina estatal.E

les possibilitaram ao Governo empreender o desenvolvimento

do Estado em suas várias áreas, pois foram regulamentados

de acordo com suas finalidades. Regulamentados e assistidos

pelas Secretarias afins a estes órgãos, puderam dar velocida
de e modernização ã administração do Estado.

Conforme depoimento do Senador Mauro Borges, o Pia

no provocou uma verdadeira revolução administrativa, chocan
do até mesmo os políticos pertencentes ao seu partido, o PSD.
Porém, ela era tão necessário para o próprio processo de de
senvolvimento que acabou sendo assimilado e, de acordo com o
andamento das obras propostas, apoiado.

Também os políticos passaram a apoiar o Governo,

mas já na etapa avançada da aplicação do Plano. Eles estavam
acostumados aos casuísmos das administrações anteriores, ã
falL de planejamento e a pedidos políticos para resolver pio
blemas nos municípios.

Com a organização do Plano, bastava-se fazer "con
^  Fstado e o Município; pois isto representavavênios" entre o í:.!» „ ^
1 do Planejamento. Era, então, um contrato entre
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os Municípios goianos e determinados orgãos da administração
estadual.

Enfim, estava tudo planejado. Os Prefeitos vinham
a Capital para reclamar o que não estava sendo feito, segun
do o Plano, ou mesmo para agradecer. N\inca para pedir, pois
sabiam que fora das propostas do Plano, nada seria concedido.

Para um Estado acostumado a desmandos administra
tivos, esta forma administrativa recebeu oposições acirradas.
A classe política demorou a entender e a aceitar o planeja
mento e a maquina estatal custou a obedecer os seus critéri

os.

Para o Governo, controlar e fiscalizar tantos 5r

gaos, nao se constituiu em uma tarefa de fácil execução. Fal

tava força produtiva especializada e pessoal capacitado para

dar andamento ás propostas do Plano. Segundo o Ex-Govemador

Mauro Borges, a fiscalização ao andamento das obras era rea

lizada por ele próprio. Em muitas ocasiões, era necessário '

se compelir o andamento de várias Secretarias e mesmo coagí

Ias para que se obedecesse as diretrizes do pianejcimento. O

Governo chegou a reter o pagamento de determinadas Secretar^

as, por não estarem em dia com o planejamento estabelecido.

As folhas de pagamento deveriam passar antes pela Secretaria

do Planejamento e Coordenação, órgão centralizador das reali

zações da Refojcma Administrativa e do Plano de Desenvolvimen

to Econômico.

As dificuldades não foram apenas internas. Como um

Plano de Ação Regional, o Plano de Desenvolvimento Econômico

de Goiás estava condicionado ãs relações com o Plano de Me

tas Nacional.

A nível nacional, esperava-se que o Presidente Jo

ão Goulart, desse andamento ao Plano de Metas do Governo JK.

Isto não se concretizou na prática, pois João Goulart assu

miu o País em condições especiais e sofreu acirrada oposição

política de grupos econômicos nacionais e estrangeiros. João
Goulart acabou concedendo a exploração de reservas de mini
rios goianos ao grupo do empresário José Ermírio de Moraes,
o que contrariou interesses de Goiás, terminando por provo
car o rompimento definitivo do Governo do Estado cora o Gover
no Federal, em julho de 1963. Com isto, as verbas federais
destinadas ãs realizações do Plano passaram a ter o seu re
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pâsse ao Estiaâo dificultado.

Mas o fato não veio a prejudicar em multo o Estado
de Goiás, pois a economia brasileira não se encontrava ainda

centralizada em Brasília.

Com isto, o arrocho fiscal desenvolvido pelo Gover
no Mauro Borges no Estado foi suficiente para dar andamento

as prioridades do Plano.

O Sistema Administrativo criado a partir do Plano

era bastante móvel. Ã medida em que se necessitou estabele

cer alguma mudança, esta foi realizada. Assim ê que durante

todo o período do Governo Mauro Borges foram criados novos

órgãos, outros foram extintos ou regulamentados aqueles jâ

existentes.

No Setor de Administração Geral os assxmtos gerais

eram tratados pela Secretaria de Governo, criada pelo Lei n9

3.999 de 1961 e regulamentada pelo Decreto n9 224, de 1962

que procurou assistir ao Governador no exame de assuntos téc

nicos e administrativos, civis e militares. Para incrementar

a atuação desta Secretaria, foram criados durante a execução
do Plano: o Serviço de Informações, Reclamações e Sindicânc^
as - SIRES, em 1961; a Companhia de Seguros do Estado de Goi

ãs - COSEGO, em 1962; o Serviço Especial de Assistência So
ciai de Goiás - SEASGO, em 1963 e o Escritório de Representa

ção do Governo de Goiás ~ ERGO, em 1964.
Para os assuntos fazendãrios, a Secretaria da Fa

zenda foi reorganizada e regulamentada através do Decreto n9
226, de 1962, que dentre outras finalidades possuia a se as
sistir o Governador no exame de assuntos econômicos, finan
ceiros e contábeis. Para auxiliar esta Secretaria foram cria
dos: o Conselho de Contribuintes do Estado, em 1961; a taxa
de Desenvolvimento Econômico, em 1963; o Serviço Especial de
Fiscalização e Arrecadação - SEFA, era 1962 e o Código Finan
ceiro das Autarquias Estaduais, em 1962.

Para os Assuntos de Pessoal, Material, Patrimônio

e Documentação, a Secretaria de Administração foi regulamen
tada pelo Decreto n9 227, de 1962 para que pudesse exercer
dentre outras as atividades de administração de pessoal, ma
terial, patrimônio, documentação, imprensa e transporte, des
tinados ao fiancionamento do Poder Executivo, bem como orien
tar e coordenar o desempenho dessas atividades nas demais Se
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cretarias de Estado. Ligados a esta Secretaria, estavam: a
Comissão de Reforma Administrativa - ÇORAGO, criada em 1961;
a.Junta Média Oficial do Estado, criada em 1962; o Instituto
de Previdência e Assistência dos Servidoras do Estado de Goiã£-
IPASGO, Regulamentado em 1963 e o Consórcio de Empresas de
Radiodifusão e Notícias do Estado de Goiás - CERNE, regula
mentado em 1963.

Para os assuntos de Planejamentos, foi transforma
do o Conselho Superior de Planejamento e Coordenação em Se
distaria do Planejamento e Coordenação, através da Lei 4.041,
de 1962, que dentre outras finalidades possuía a de pesquisar a
fundo os fatos administrativos e as variáveis conjunturais '

para determinar as escalas de prioridade e identificar as li

nhas gerais do Plano. Esta Secretaria, diretamente ligada ao

Governador Mauro Borges, foi a principal responsável na exe

cução do Plano. Ligados a ela, estava o Fundo Especial das O

bras do Plano de Desenvolvimento, criado em 1961, cuja execu

ção das obras ficou a cargo da Superintendência das Obras do

Plano de Desenvolvimento (SUPLAN).

No Setor de Administração Específica, estavam liga

das várias Secretarias.

Para os Assuntos do Progresso Social:

A Secretaria da Educação e Cultura foi desmembrada

da Saúde em 1961, cabendo-lhe os serviços e assuntos tenden

tes a promover a educação e a estimular a cultura. Ligados a

esta Secretaria, estavam: a Faculdade de Ciências Econômicas

de Anápolis, criada em 1961; a Escola Superior de Educação lí
sica de Goiás - ESEFEGO, criada em 1963; o Conselho Estadual

de Educação, criado em 1962 e a Comissão Estadual de Ensino'
Primário pelas Empresas, criado em 1962.

A Secretaria da Saúde e Assistência Social, que e£

teve ligada â Educação foi reorganizada em 1961, através da
Lei 3.999 e pela Lei 5.613, de 1964 foi extinta. Competia-
lhe os serviços e assuntos relativos â defesa da saúde da po
pulação e melhoria dos padrões de sanidade e higiene do Esta
do. Estavam ligados a ela: o Serviço Cooperativo de Saúde-,
criado em 1963 e a Organização de Saúde do Estado de Goiás-
OSEGO, regulamentada em 1964. A Secretaria do Trabalho e A
ção social não chegou a ser regulamentada, sendo extinta pe
la Lei 5.613, de 1964.
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Para os Assuntos Políticos, Bem Estar Social, de
Polícia e Ordem Publica; a Secretaria- do Interior e Justiça
foi extruturada pela Lei 3.999, de 1961, cabendo-lhe dentre
outras, planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar
todas as atividades governamentais relativas ã administração

penitenciaria, â assistência técnica aos municípios, às rela
çoes governamentais com os Governos Municipais e as autorida

des judiciarias. Estavam ligados a ela: o Serviço de Assis

tência Judiciaria do Estado, criado em 1961 e ligado a Procu
radoria Geral do Estado em 1964; o Centro Penitenciário de A

tividades Industriais de Goiás - CEPAIGO, regulamentado em

1963 e a Procuradoria Geral do Estado, criada em 1964.

A Secretaria da Segurança Pública foi estruturada

pela Lei 3.999, de 1961, competindo-lhe os serviços e assun

tos relativos à proteção policial, â vida e â propriedade e

a preservação dos bons costumes. Estavam ligados a ela: o De

partamento Estadual de Trânsito, o Conselho Regional de Trân

sito, o Comissariado de Vigilância de Menores e o Serviço de

Censura de Diversões Públicas.

Para os Assuntos de Desenvolvimento Econômico:

A Secretaria da Agricultura e Pecuária foi desmem

brada da Indústria e Comércio, pela Lei 3.999, em 1961, sen

do regulamentada em 1964. Dentre outras finalidades possuía
a de planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as
atividades governamentais, relativas ao desenvolvimento agro

pecuário e â produção mineral do Estado. Esta Secretaria foi
prioritária no Plano de Desenvolvimento tendo incentivado e
desenvolvido a agricultura científica e realizado um progra

ma de pesquisas e investigações relacionadas aos problemas a
grícolas do Estado. Estavam ligados a ela: a Coordenação do
Crédito Rural do Estado de Goiás, criada em 1964. e a Compa
nhia de Abastecimento do Estado de Goiás S/A - CIAGO, criada
em 1962, tendo em 1963 passado â jurisdição do IDAGO.

A Secretaria da Indústria e Comércio foi desmembra

da da agricultura, através da Lei 3.999, de 1961. Dentre ou
tras competiu-lhe os serviços e assuntos de pesquisa, previ
são,'planejamento parcial e setorial, direção, execução, co |

. 'í

i l

ordenação e controle departamentais das atividades coinciden i:j.f
tes com os fins do Estado. Estavam ligados a ela: a Distri
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em
buidora de Petróleo de Goiás S/A DISPETROLGO, criada
1963 e a Indústrias Químicas do Estado de Goiás 5/A - IQÜEGO,
criada em 1962.

A Secretaria da Viação e Obras Públicas foi organ^
zada a partir da Lei n9 3.999, de 1961 e pela Lei 5.613, de
196â, foi extinta, competindo-lhe os assuntos e serviços per
tinentes âs comunicações, â viação e â construção e conserva
çao de obras publicas. Estava ligada a ela a Escola de Por
maçao de Operadores e Mecânicos de Máquinas Agrícolas e Rodo
viarias de Goiás - EFOMARGO, regulamentada em 1963.

No Setor de. Entidades Autônomas e Paraestatais, fo
ram criados vários órgãos ligados às Secretarias afins.

Estavam ligados a Secretaria de Governo, Cen
trais Elétricas de Goiás S/A, reorganizada pela Lei n9 3.999,
de 1961; a Loteria do Estado de Goiás, regulamentada em 1964
e a Fundação Estadual de Esportes, regulamentada em 1964.

Estavam vinculadas ã Secretaria da Fazenda, o Ban

CO do Estado de Goiás, reorganizado pela Lei 3.999, de 1961;

a Caixa Econômica do Estado de Goiás - CAIXEGO, regulamentada

em 1964; a Bolsa Oficial de Valores, reorganizada em 1961 e

a Bolsa Oficial de Imóveis, criada pela Lei 3.999, de 1961.

Estava vinculada â Secretaria do Planejamento e Co

ordenação a Superintendência das Obras do Plano de Desenvol

vimento de Goiás - SUPLAN.

Estavam vinculados ã Secretaria da Agricultura a

Companhia Agrícola do Estado de Goiás S/A - CAESGO, reorgani

zada em 1961; a Companhia de Armazéns e Silos do Estado de

Goiás - CASEGO, criada em 1963 e o Instituto de Desenvolvi

mento Agrário de Goiás - IDAGO, regulamentado em 1962.
Estavam vinculadas â Secretaria da Indústria e Co

mércio/a Metais de Goiás S/A, regulamentada em 1962 e a In

dústrias Químicas do Estado de Goiás S/A - IQüEGO, criada em

1962.

Estavam vinculadas ã Secretaria de Viação e Obras

Públicas ate 1964 quando esta foi extinta e posteriormente '

estas entidades passaram â jurisdição da Secretaria do Plane
jamento e Coordenação, o Departamento de Telecomunicações de
Goiás - DETELGO, estruturada pela Lei 3.999 de 1961; o Depar
tamento de Estradas de Rodagem de Goiás - DERGO, regulamenta
do em 1964; o Consórcio Rodoviário Intermunicipal S/A, estru

K

I
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turado em 1961 e o Departamento Estadual de Saneamento regu
lamentado em 1964.

Dispostos desta forma, estes õrgãos representaram'
a Reforma Administrativa do Governo Mauro Borges. A atuação
de cada um foi acompanhado diretamente pelo Governador, atra
vês da Secretaria do Planejamento e Coordenação.

Esta tarefa não foi de fácil execução, pois o Pia
no era muito ambicioso. Apesar disso, mais de 80% das metas

estabelecidas por ele, foram concretizadas.

No Setor de Administração Geral, as metas foram

praticamente concretizadas. A Secretaria da Administração e
a de Planejamento e Coordenação foram as primeiras a se orga

nizar, pois representavam a base da Reforma Administrativa ?

e suas metas foram basicamente estabelecidas para o ano de

1962, apesar de muitos õrgãos serem criados ate 1964.

A Secretaria da Fazenda representou o aparélhamento

do Estado no campo de arrecadação fiscal, indispensável para

o andamento das prioridades do Plano. Na Secretaria de Gover

no, o setor de Energia Elétrica foi o mais prejudicado. Ape

sar de representar na distribuição de investimentos o segun

do orçamento - 22,4% suas metas fundamentais ficaram nos

anos de 1964 e 1965, guando seria inaugurada a Usina de Ca

choeira Dourada.

No Setor de Administração Específica, a Secretaria

da Educação e Cultura foi a mais beneficiada, onde com o apa

relhamento técnico recebido, como por exemplo, o Conselho Es

tadual de Educação, as propostas estabelecidas para serem

realizadas até 1964, foram concluídas. Na Secretaria da Safide

e Assistência Social, as metas prioritárias foram cumpridas
em 1963, onde a criação da Organização de Saúde do Estado de
Goiás - OSEGO -, veio atenuar problemas de saúde considera
dos crônicos para a sociedade goiana. Na Secretaria da Agri
cultura e Pecuária, que era prioritária no Plano, as realiza
ções foram quase complementadas. Apenas aquelas estabeleci
das para 1964 e 1965 não chegaram a se concretizar. Mas a e

Pci-ado se dinamizou com os incentivos técnicos oconomia ao tsuauw =>= _

ferecidos pelos õrgãos do Governo, passando a se constituir
eruma das mais dinâmicas do Pais. A Secretaria da Viação e
Obras públicas foi a mais prejudicada. Nesta, o setor de
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transportes e comunicações sofreu o maior estrangulamento. A
construção de estradas pioneiras que deveriam ligar as regi
oes produtoras aos eixos rodoviários mais importantes e a pa

vimentaçâo destas, não puderam se concretizar. No plano das
metas estabelecidas, esta tarefa seria concluída no último

ano de Governo, ou seja, 1965. O Golpe Militar de 31 de mar
ço de 1964 veio estabelecer medidas restritivas ao Plano de

Desenvolvimento Econômico, paralizando muitas obras, fru£
trando assim, o Governo neste setor. A capital do. Estado,
Goiania, foi a região mais prejudicada, pois no cronograma

de obras, esta cidade fecharia o Plano de Metas, em 1965.

A criação das Entidades Autônomas • e Paraestatais

foi o setor de maior progresso de toda a Reforma Administra

tiva do Governo Mauro Borges. As Empresas Autárquicas cria

das pela Reforma estão atê hoje em pleno funcionamento. Ape

sar de todas as modificações administrativas processadas pe

los Governos posteriores a Mauro Borges, estas empresas con

tinuam a prestar grandes benefícios â Administração do Esta

do e â própria sociedade goiana.

Entretanto, o aspecto para o qual gostaríamos de

chamar a atenção e ao qual, acreditamos, nosso estudo pode

ter dado alguma contribuição, ê a importância da reforma ad

ministrativa ocorrida no Governo Mauro Borges. A magnitude e

a profundidade desta reforma comprovam a necessidade que te
ve o Governo de modificar inteiramente o caráter do Estado

para tentar implantar um projeto de desenvolvimento sôcio-e-
conômico. Em outras palavras: apesar de enfrentar fortes opo

sições. Mauro Borges se viu praticamente obrigado a modifi
car toda a estrutura administrativa a fim de - reunir condi
ções essenciais de execução das medidas sócio-econômicas.Tan
to isto é verdade que a Reforma Administrativa antecedeu qual
quer outra medida governamental e que Mauro Borges não hesi
tou em implantá-la, apesar do desgaste que as oposições a ele
lhe causavam.

Da Reforma Administrativa então implantada, gosta

ríamos de destacar alguns pontos para reflexão. Em primeiro
lugar, chamar a atenção para o fato de que ela r^resentou u

descentralização administrativa - estabeleceram-se clara "
^  -Funções de cada órgão, o quV não acontecia até enmente as tunçoes uc ^
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31? uma descentralização política. Ao contrário,
^ rápido enxame nos organogramas e nas^ estruturas"dos õ^ãos
e suficiente par^demonstrar que todos os"^rg^nismos estavam
fortemente vinculados, sp Governador. Ãs próprias declarações
de Mauro Borges, relativas ã sua interferência muito direta
no funcionamento de cada õrgão e ati no andamento das obras,

comprova o fato. Assim, o^ue _se pretendeu com a Reforma Ad

ministrativa Jião foi^ iiina_demqcrayL^ação do poder político,
mM sua racionalização, sua modernização. Dessa forma, subs

tituiram-se alguns dos princípios e práticas implantados pe
Io Estado desde a 1- República - como o empreguismo, o clien

telismo, a burla ficai, etc - por instrumentos, de controle^

mais jnodernos, compatíveis com tuna via de desenvolvimento ca
pitalista.

Organização, eficiência, aus±exidacle, racionaliza

ção, competência, produtividade - estas as palavras-chave da

organização administrativa proposta por Mauro Borges. Para

que o Estado pudesse continuar.._a comandar ̂a^ vida sõcio-econô

mica, tornava-se necessário que fosse capaz de operar em jter

mos técnicos eficientes. Por isto, a preocupação do Governa

dor em empregar técnicas competentes, mesmo que buscadas fo

ra de Goiás (o que rompia com o empreguismo e clientelismo)e

a preocupação em "enxugar" a máquina administrativa, reduzin

do seu pessoal e tornando-a um meio para atingir os objeti

vos - inclusive os políticos - e não um fim em si mesma. Is

to é: Mauro Borges compreendeu que as antigas práticas de ad
ministração governamental não mais poderiam prosseguir por

que eram um fim em si mesmas - uma recompensa política ao
grupo que estava no poder - e, desta forma, inviabilizavam •
qualquer modernização sõcio-econôraica. Tais práticas implica
vam em enormes gastos com o pagamento do funcionalismo, públi
CO ocioso, em ônus com a burla fiscal consentida, em favore
cimento a grupos políticos locais, etc. Elas não estavam a
serviço de uma modernização sõcio-econômica; ao contrário, a
proibiam.

O Governo Mauro Borges, entretanto, encontrava-se

frente a iim processo de desenvolvimento econômico em Goiás ,
como já demonstramos. Processo confuso, desordenado, com e
normes carências de infra-estrutura, mas real, condizente con
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as condições da realidade brasileira e, portanto, irreversí

Como conciliar o descompasso entre o plano sôcio-econõ
mico progressista e o plano político conservador? O Governa

dor optou por "modernizar primeiro "a-estrutura administrativa

e, desta forma, dispor de meios para coordenar a moderniza

çao socio—econômica, colocando o Estado â frente dos dois

processos, como seu principal mentor.

Neste sentido - que e o primordial para o enfoque

dado ao nosso trabalho - a Reforma Administrativa empreend^

da pelo governo Mauro Borges foi bem sucedida; aparelhou o

Estado para estar no comando da via capitalista de desenvol

vimento. E isto explica o fato de que, apesar de todas as di

ferenças políticas e ideológicas que separaram Mauro Borges

dos governos que o seguiram, instalados apôs o golpe de 1964,

estes preservaram os organismos e a filosofia implantados no
início da década de 1960.
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ANEXO I;

3., 999/ de 14.11.61. Dá Nova Estrutura

Administrativa do Estado de Goiás.



ANEXO 1 18:1

Lei n2 3.999, D. 0. n2 8739, de 28.12.'61.

Dá nova estrutura ao sistema administrati
vo do Estado, institua o Fundo Especial das
Obras do Plano de Desenvolvimento.

CAPÍTDLO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

V  Art. 1_ o sistema administrativo do Estado de Goiás é formado por:a  serv ços estatais dependentes; b) serviços estatais autônomos; c) ser
viços paraestatais.

^  serviços dependentes os sujeitos ã direção, mediata ou ime
dlata, do governo. ~

®  ~ Sao serviços autonomos os constituídos em entidades autárqui
cas ou assemelhadas, sob o controle, imediato ou mediato, do governo.

§ 39 - São serviços paraestatais as empresas públicas, indústrias co
marciais, organizadas em sociedade de economia mista com a participação
do Estado.

22 — Agrupados em órgãos ou unidades de diferentes hierarquias,
os serviços estatais integram, e os serviços paraestatais complementam,
o sistema administrativo do Estado.

§ 12 — Para fins de orientação, e coordenação e controle, as entida
des autárquicas ou assemelhadas e as sociedades de economia mista vincu-
lam-se diretamente às Secretarias de Estado que exerçam atividades corre
latas ou afins.

§ 22 - Na ausincia de afinidade de funções com qualquer das Secreta
rias de Estado, a entidade autônoma ou paraestatal fica vinculada ã Gover
nadoria do Estado através da Secretaria do Governo. ~

§ 32 - Os conjuntos de órgãos formadores do sistema administrativo do
Estado são: a) a Governadoria do Estado; b) as Secretarias de Estado de
administração específica.

Art. 42 - são órgãos integrantes da governadoria do Eatado, Centro do
Poder Executivo:

1-0 Gabinete do Governador.
2 - As Secretarias de Estado de administração geral.

Parágrafo Onico - São órgãos complementares da Governadoria do Estado:

1 - A Polícia Militar do Estado.
2-0 Ministério Público.

32 - As Secretarias de Estado de administração geral, organiza
das de modo que assegurem o máximo de eficiência no desempenho das fun -
çôes de chefia executiva exercidas pelo Governador, são as seguintes;
I - Secretaria dos assuntos Gerais:

1 - Secretaria do Governo.
S0cretaria dos assuntos Fazendarios:
1 — Secretaria da Fazenda. _

III - Secretaria dos assuntos de pessoal, material, patrimônio e documen
tação: .. .

1 — Secretaria da Administração.



IV - Secretaria dos assuntos de planejamento:
Secretaria do Planejamento e Coordenação.

^ Secretarias de Estado de administração especifica estru
Rpmnonhr. modo que conduzem ao mãkimo de eficiência no de-
guintes* vidades representativas dos fins do Estado, são as se-
I - Secretaria dos assuntos do progresso social:

1 - Secretaria da Educação e Cultura.
Secretaria da Saúde e Assistência.

~ Secretaria do Trabalho e Ação Social.
II - Secretarias dos assuntos políticos, bem estar social, de polícia e
ordem publica:

1 — Secretaria do Interior e Justiça.
2 - Secretaria da Segurança Pública.

~ Secretarias dos assuntos de desenvolvimento econômico:
^ ~ Secretaria da Agricultura.
2 — Secretaria da Industria e Comércio.
3 - Secretaria da Viação e Obras Públicas.

CAPÍTULO II

Da competência da Governadoria do Estado

SEÇÃO I

Do Gabinete do Governador

Art. 72 - Compete ao Gabinete do Governador assistir diretamente ao
Governador do Estado na conduta de suas relações como Chefe do Governo e
no exercício de suas atribuições constitucionais como Chefe do Poder Exe
cutivo, assegurar a presteza e oportunidade das comunicações internas e ex
-ternas, e velar pela boa ordem e propriedades dos trabalhos a seu cargo.

SEÇÃO II

Das Secretarias de Estado de Administração Geral

Art. 89 - Às Secretarias de Estado de administração geral competem os
assuntos e serviços pertinentes ã pesquisa, provisão, planejamento, orga
nização, direção, coordenação e controle das atividades destinadas a iden
tificar, prover e aperfeiçoar os meios de ação administrativa, corpõreos
e incorpõreos, necessários ã realização dos fins do Estado. Dentro dessa
orientação básica, competem especialmente:

I - â Secretaria do Governo, os assuntos e serviços pertinentes ã
orientação, documentação e inteligência da política administrativa; à as
sistência geral e imediata ao Governador no desempenho de suas funções e
às relações públicas do Governo;

XX - ã Secretaria da Fazenda, os assuntos e serviços pertinentes à
receita, ã guarda de valores e ao pagamento das despesas do Estado; â cen
tralização e controle da contabilidade pública; ao assessoramento geral
do Governo em matéria fazendária;

III - ã Secretaria da Adminsitração, os assuntos e serviços pertinen
tes ao recrutamento, seleção, treinamento, readaptação e regime jurídico
de pessoal; â aquisição, guarda, distribuição e controle do material de
consumo e equipamento; ao tombamento, registro, inventário e proteção dos
bens pertencentes ao Estado; à publicação dos atos do Governo e adminis
tração da imprensa oficial; ao assessoramento geral do Governo em matéria
de serviços auxiliares;
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IV — ã Secretaria do Planejamento e Coordenação» os assuntos e servi
ços relativos a elaboração, coordenação, revisão e atualização dos planos
periódicos de ação do governo; ao levantamento e interpretação dos dados
informativos; ao acompanhamento e controle da execução dos projetos par
ciais e dos planos gerais do governo; â elaboração orçamentária e ao des
dobramento dos planos de longa duração em etapas anuais, coincidentes com
os orçamentos; a organização e modernização da estrutura e dos métodos de
trabalho do serviço público estadual; ao assessorcunento geral do governo
em matéria de planejamento.

SEÇÃO III

Da Polícia Militar

Art. 92 - Compete à Polícia Militar colaborar nos serviços destina
dos à manutenção da ordem e segurança públicas.

SEÇÃO IV

Do Ministério Público

Art. 10 — Ao Ministério Público, subordinado ao Procurador Geral de
Justiça, competem os assuntos e serviços de proteção e defesa judicial dos
direitos e interesses do Estado e da Sociedade, inclusive os pertinentes
â fiscalização do cumprimento e respeito das Constituições Federal e Esta
dual, das leis e atos emanados dos poderes públicos.

§ 12 — O Estado será inicialmente citado sempre na pessoa do Procura
dor Geral de Justiça.

§ 22 — Nas causas processadas perante a Justiça de primeira instân
cia, sempre que a medida lhe parecer necessária a defesa do interesse pu
blico, o Procurador Geral de Justiça poderá avocar a si a responsabilida
de da representação judicial do Estado, ou comete—Ia a qualquer Procura —
dor ou Promotor de justiça.

Ai-f- 11 - A juízo e por determinação do Governador dO Estado, o Pro
curador Geral, ou qualquer Procurador ou Promotor de Justiça, poderá in
tervir, administrativa ou judicialmente, em processos relativos ã discri
minação de terras devolutas, bem como oficiar em pedidos de legitimação e
justificação de posse.

CAPÍTULO III

Da Competência das Secretarias de Estado de Administração Específica

Art 12 - Competem às Secretarias de Estado, de administração especí
fica os serviços e assuntos de pesquisa, previsão, planejamento parcial e
secLrial. direção, execução, coordenação e controle departamental das a-SviSdes coincidentes com os fins do Estado definidos na Constituição e
nas Leis. Especificamente, competem:

1 - a Secretaria da Educação e Cultura, os serviços e assuntos ten -
dentes a promover a educação e a estimular a cultura;

TT 5 Secretaria da Saúde e Assistência, os serviços e assuntos re
lativos l defesa da saúde da população e melhoria dos padrões de sanidade
e higiene do Estado;

TTT S Secretaria do Trabalho e Ação Social, os assuntos e serviçosrelatí"sVpr"«IÕ ao trabalhador ao trabalho e fora dela,
TV 5 Secretaria do Interior e Justiça, os serviços e assuntos per-
"  . -star oúblico, â administração penitenciaria, a assisten-

:írr:ea:rTã"«is?iacia tãcalca aos -ualcíplos,
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- à Secretaria da Segurança Pública, os serviços e assuntos relati
vos à proteção policial ã vida e â propriedade e preservação dos bons co^
tumes;

VI - à Secretaria - da J^griciiltura, os assuntos e serviços relativos ao
fomento agrfcola, à defesa e ao progresso da produção vegetal, animal e
mineral; e à política agrária do Governo;

• VII - à Secretaria da Indústria e Comércio, os assuntos e serviços
pertinentes ao desenvolvimento industrial e comercial do Estado, à prote
ção do comércio lícito, à defesa do consumidor e ao fomento ao turismo;

VIII - ã Secretaria da Viação e Obras Públicas, os assuntos e servi
ços pertinentes às comunicações, à viação, e à construção e conservação
de obras públicas.

CAPÍTULO IV

Da Estrutura Básica do Sistema Administrativo do Estado

SEÇÃO I

Das Secretarias de Estado de Administração Geral

Art. 13 - A Secretaria do Governo compreende os seguintes órgãos im£
diatamente subordinados ao respectivo titular:

I - Gabinete Civil.

II - Gabinete Militar.

III - Consultoria Jurídica do Estado.

IV - Serviço de Relações Públicas.
V - Serviço de Administração.

Art. 14 - A Secretaria da Fazenda compreende os seguintes órgãos im£
diatamente subordinados ao respectivo titular:

I - Gabinete.

II - Departamento da Receita.
III - Departamento da Despesa.
XV — Departamento da Tomada de Contas.
V - Tesouraria Geral.

VI - Contadoria Geral do Estado.

VII - VETADO.

VIII - Procuradoria Fiscal.

IX - Conselho de Contribuintes. ^ .
X - Serviço de Administração.

Art. 15 - A Secretaria da Administração compreende os seguintes ór
gãos imediatamente subordinados ao respectivo titular: I

I - Gabinete.

II - Departamento central do Pessoal. i
III _ Departamento Central do Material.
IV - Departamento do Patrimônio.
V - Departamento Estadual de Imprensa.
VI - Escola do Serviço Público.
VII _ Serviço de Documentação.

VIII - Serviço Geral de Transportes.
«  IX — Serviço de Administração.

Art. 16 - A Secretaria de Planejamento e Coordenação compreende os
seguintes órgãos imediatamente subordinados ao respectivo titular:

I - Gabinete.

II - Departamento Central de Planejamento.
III „ Departamento Estadual de Estatística.
IV — Serviço de Administração.
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SEÇÃO II

Da Polícia Militar

17 - A estrutura da Policia Militar será estabelecida em Regi:,-?-,
mento próprio.

SEÇÃO III

Do Ministério Público

Art. 18-0 ministério Público do Estado compreende os seguintes ór
gãos diretamente subordinados ao Procurador Geral de Justiça:

I - Secretaria.
II - Procuradoria de Justiça.
III - Promotoria de Justiça.
IV — Promotoria de Justiça Militar.
V - Subpromotoria de Justiça.

SEÇÃO IV

Das Secretarias de Estado de Administração Específica

Art. 19 - A Secretaria da Educação e Cultura compreende os seguintes
órgãos diretamente subordinados ao respectivo titular:

I - Gabinete.

II - Departamento de Educação.
III - Departamento de Cultura.
IV - Departamento de Educação Física.
V - Conselho Regional de Educação.
VI - Conselho Regional de Desportos.
VII - Conselho de Caixas Escolares.

VIII - Serviço de Administração.

Art. 20 - A Secretaria da Saúde e Assistência compreende os seguin -
tes órgãos diretamente subordinados ao respectivo titular:

I - Gabinete.

II - Departamento de Saúde.
III - Departamento Hospitalar.
IV - Departamento da Criança.
V - Serviço de Administração.

Art. 21 - A Secretaria do Trabalho e Ação Social compreende os se
guintes órgãos diretamente subordinados ao respectivo titular:

I - Gabinete.

II - Departamento de Assistência aos Municípios.
III - Departamento Penitenciário.
IV - Conselho Penitenciário.
V - Serviço de Assistência a Menores.
VI - VETADO.

VII - Serviço de Administração.

Art. 23 - A Secretaria da Segurança Pública compreende os segiuntes
órgãos diretamente subordinados ao respectivo titular:

I - Gabinete.
XI _ Departamento Estadual de Transito.
XII — Departamento de Investigações.
IV - Guarda Civil.
V - Corregedoria da Polícia.
yi _ Serviço de Assistência Militar,
yil _ Serviço de Transportes Policiais.
VIII - Conselho Regional de_Trãnsito.
IX — Serviço de Administração.
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Art. 24 — A Secretaria da Agricultura compreende os seguintes órgãos
diretamente subordinados ao respectivo titular:

I - Gabinete.
II - Departamento de Produção Vegetal,
m ~ Departamento de Produção Animal.
IV - Departamento de Produção Mineral.
V - Departamento de Terras e Colonização.
VI - Serviço de Economia Rural.

VII — Serviço de Administração.

Art. 25 - A Secretaria da Indústria e Comércio compreende os seguin
tes órgãos diretamente subordinados ao respectivo titular:

I - Gabinete.

II - Departamento da Indústria.
III — Departamento do Comércio.
IV — Departamento de Turismo.
V - Serviço de Proteção ao Consumidor.
VI - Serviço de Adminsitração.

Art. 26 — A Secretaria da Viação e Obras Públicas compreende os se
guintes órgãosj diretamente subordinados ao respectivo titular:

I - Gabinete.

II - Departamento de Obras Públicas.
III - Departamento de Urbanismo.
IV - Serviço de Administração.

CAPÍTULO V

Das Entidades Autônomas e Paraestatais

Art. 27 - Nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo segundo,
as entidades autárquicas e paraestatais existentes ficam vinculadas:

I - â governadoria do Estado, por intermédio da Secretaria do Gover
no:

1 - a Centrais Elétricas de Goiás S/A.
2 — a Loteria do Estado de Goiás.
3 - a Fundação Estadual de Esportes.

II - ã Secretaria da Fazenda:

1-0 Banco do Estado de Goiás S/A.
2 - a Bolsa Oficial de Valores de Goiás.
3 - a Bolsa Oficial de Imóveis do Estado.

III _ à Secretaria do Planejamento e Coordenação:

1 - a Superintendência das Obras do Plano de Desenvolvimento de Goiás
(SUPLAN).

IV - â Secretaria da Agricultura:

1 - a Companhia Agrícola do Estado de Goiás S/A.

V - ã Secretaria de Indústria e Comércio:

1 - a Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Goiás S/A:
2 — a Metais de Goiás S/A.

VI - â Secretaria de Viação e Obras Públicas:

1 - o Departamento de Telecomunicações de Goiás.
2 - o Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás.
3 - o Consórcio Rodoviário Intermunicipal S/A.
4 - o Departamento Estadual de Saneamento.
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CAPÍTULO VI

Do Fundo Especial das Obras doPlano de Desenvolvimento

Art. 28 - Fica instituído o Fundo Especial das Obras do Plano de De
senvolvimento* destinado a custear.a execução das obras previstas no Pla
no de Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás.

^  Art. 29 — 0 Fundo Especial das Obras do Flano de Desenvolvimento Eco
nomico será formado pelas seguintes receitas:

a) - dotação orçamentária equivalente a trinta por cento (30%) da re
ceita tributária do Estado* durante os anos de 1962 a 1965* além de ou
tras dotaçoes que ao Fundo forem consignadas no orçamento* ou que lhe fo
rem transferidas nos termos desta Lei;

b) - juros dos depósitos bancários de disponibilidade do Fundo Espe
cial;

c) - dividendos e outras participações em sociedades de economia mi£
ta* relativos a capital formado com reservas do Fundo Especial;

d) - produtos de operações de créditos;

e) - recursos que o Estado obtiver a título de assistência financei
ra ou a qualquer outro título* oriundos do Governo da União e de organiza
ções internacionais;

Art. 30 - £ criada a Superintendência das Obras do Plano de Desenvol
vimento (SUPLAN) * com personalidade jurídica e autonomia financeira nos
termos desta Lei.

§ 12 - As atividades da Superintendência das Obras do Plano do Desen
volvimento (SUPLAN) serão custeadas pelo Fundo Especial instituído no ar
tigo 28.

§ 22 - A SUPLAN utilizará* até onde for possível, a cooperação entre
as Secretarias da Agricultura* da Saúde e Assistência e das autarquias do
Estado* podendo requisitar ou contratar o pessoal necessário ao desempe -
nho de suas atividades* dentro ou fora dos quadros do pessoal do Estado*
do estrito acordo com o sistema do mérito.

Art. 31 - É delegada â SUPLAN a administração do Fundo Especial ins
tituído por esta Lei.

Art. 32 — Ficam de imediato delegados à SUPLAN o início* prossegui
mento ou conclusão das obras seguintes:

I - Setor da Agricultura e Pecuária:

a) 8 estações experimentais.
b) 5 estações zootécnicas.
c) 10 postos de sementes.
d) Fazenda Modelo de Goiânia.
e) Escola Agrotécnica de Goiânia.
f) 2 escolas agrotécnicas.
g) 20 escolas de iniciação agrícola.
h) 5 núcleos coloniais agrícolas.
II - Setor de Educação e Cultura:

a) 6.000 salas de aulas para ensino primário* com capacidade para
480.000 alunos.

b) 1 Centro de Aperfeiçoamento de Professores Primários.

c) 400 salas de aulas para ensino secundário ou normal, com capaci
dade para 20.000 alunos.
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III - Setor da Saúde Pública e Àssistincla Social:

®) 135 unidades sanitárias.
b) 5 unidades sanitárias na zona suburbana-de Goiânia.

IV - Setor de Aperfeiçoamento e Atualização das Atividades do Estado:

a) - ô^unidades administrativas, de 2.400 metros quadrados cada, pa
ra instalação das repartições públicas do Estado.

V — Setor de Turismo:

a) - construção da estância hidromineral de Caldas Novas e um Hotel
de Turismo na cidade de Goiás.

Parágrafo Ünico - O Governador poderá delegar à SUPLAN a execução de
quaisquer outras obras previstas no Plano.

Art. 33-0 funcionamento da SUPLÂN será regulado por ato do Governa
dor do Estado.

Art. 34 - A SUPLAN será dirigida por um Conselho Diretor de 3 (trSs)
membros, de livre escolha do Governador e demissíveis AD AUTUM, nomeados
dentre especialistas de reconhecida competência profissional específica.

§ 12 - O Conselho Diretor terá um Presidente, designado pelo Governa
dor.

§ 29 - Os membros do Conselho Diretor exercerão as respectivas fun -
çoes em regime de tempo integral, e terão remuneração fixada pelo Governa
dor.

Art. 35^- Ao conselho Diretor da SUPLAN compete a orientação, organi
zaçao, direção, coordenação e controle das atividades a cargo da autarquia.

Art. 36 — Os serviços a cargo da SUPLAN serão agrupados em dois depar
tamentos: ~

a) - Departamento de Serviços Gerais.
b) - Departamento de engenharia e Arquitetura.

§ 19 - Cada Departamento será dirigido por um membro do Conselho Di-,
retor, designado pelo Governador do Estado.

§ 29 - Os diretores dos Departamentos apresentarão ao Presidente do
Conselho, e este ao Governador, relatórios mensais sobre o desenvolvimen
to dos trabalhos a cargo da SUPLAN.

Art. 37 - A permanente verificação da regularidade das contas da ges
tão do Conselho Diretor da SUPLAN ficará a cargo de uma delegação de con
trole denominada Comissão de fiscalização Financeira, composta de 3 (tris)
membros, nomeados pelo Governador, com mandato de doze (12) meses, admiti
da a recondução. ~

Art. 38-0 Conselho Diretor da SUPLAN é obrigado a encaminhar anual
mente, até o dia 15 de maio, :.as contas de sua gestão no exercício ante -
rior, para o julgamento do Tribunal de Contas.

Parágrafo Onico - Sempre que a remessa^não ocorrer no prazo assinado
neste artigo, o Tribunal nomeará uma comissão para a tomada das contas, e
comunicará o fato ao Governador, para a demissão do Conselho.

Art. 39-0 orçamento geral do Estado, para os anos financeiros de
1962 a 1965, inclusive, consignará, obrigatoriamente, dotação especial e-
quivalente a trinta por cento (30%) da receita tributária prevista, sem
prejuízo de, facultativamente, inscrever outras dotações para a execução
do Plano de Desenvolvimento.

§ 19 - Considerar-se-ão automaticamente registradas no Tribunal de
Contas, a partir de 19 de janeiro de cada ano, as verbas orçamentárias
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destinadas à constituição do Fundo Especial das Obras do Plano de Desen —
volvimento, ficando sujeitos a registro posterior no mesmo Tribunal os a—
tos do Secretário da Fazenda que lhes determinarem o pagamento.

§ 22 — Os recursos de Fundo Especial serão pagos em parcelas mensais*
pelo depósito das respectivas importâncias no Banco do Estado de Goiás S/A *
a crédito da SUPLAN,

Art. 40-0 orçamento anual da SUPLAN será aprovado por decreto do Po^
der Executivo.

Art. 41 - Fica desde logo a SUPLAN autorizada a:

I — mediante decreto do Governador do Estado* realizar operações de
crédito até o limite de bois bilhões de cruzeiros (2.000.000.000*00)* of^
recendo em garantia rendas ou outros bens que compreenderem o Fundo Espe
cial referido nesta Lei;

II - adquirir ou locar equipamentos* veículos ou máquinas* e contra
tar ou realizar quaisquer obras* no todo ou em parte* isoladamente ou em
conjunto* diretamente ou por empreitada* ou mediante financiamento . a car
go de adjudicatário* até o limite de seis bilhões de cruzeiros (6.000.000.
000*00).

Art. 42 - Em qualquer dos negócios que a SUPLAN vier a realizar nos
termos da autorização constante do item II do artigo anterior* será dada
preferência* em igualdade de condições* às firmas ou empresas nacionais.

CAPÍTULO VII

Das atribuições dos Secretários de Estado

Art. 43 - Compete a cada Secretário de Estado* além das atribuições
especificadas na Constituição:

a) - assistir o Governador em todos os assuntos da respectiva Secre
taria de Estado;

b) - representar o Governador* quando designado;
c) - orientar e coordenar as atividades da respectiva Secretaria de

Estado;
d) - entender-se diretamente com quaisquer autoridades civis e mili

tares sobre assuntos relativos à respectiva Secretaria de Estado;
e) - baixar portarias* instruções e ordens de serviços;
f) - autorizar a requisição de servidores;
g) - VETADO;
h) - executar ou fazer executar quaisquer atos ou providências decor

rentes das atribuições da Secretaria de Estado ou necessárias ao fiel cum
primento dessas atribuições* que a Constituição ou as leis não confiram
ao governador do Estado.

CAPÍTULO VIII

Disposições Finais

Art. 44-0 Gabinete do Governador* a Polícia Militar do Estado* o Mi
nistério Público* os órgãos integrantes das Secretarias do Estado enumera
dos nesta Lei* os órgãos das entidades autônomas e das entidades paraesta
tais terão estruturas* atribuições e funcionamento reguladas por ato do Go
vemador do Estado.

Art. 45 - A lotação das Secretarias de Estado será fixada por decre
to do Poder Executivo.

Art. 46 - Os projetos de lei sancionados pelo governador e os decre
tos por ele baixados serão referendados pelo titular da Secretaria de Es
tado a que os atos disserem respeito.
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Parágrafo Ünico — O Secretário do Governo referendará os atos relat^
vos ao Ministério Público e a Polícia Militar.

Art, 47 — Todos os atos^ especialmente os ̂ e natureza contratual,pra
ticados pelas entidades autárquicas, processar—se—ão através dos mesmos
instrumentos, obedecerão às mesmas despesas dos atos de igual natureza re^
lizados pela administração estadual.

Art. 48 — As entidades autárquicas elaborarão seus orçamentos anuais
de acordo com o padrão oficial e com as disposições das leis que lhes dis^
serem respeito.

Parágrafo Onico - Os orçamentos das autarquias serão encaminahdos ao
Governador através das Secretarias a que estiverem vinculados, examinados
pela Secretaria de Planejamento e Coordenação e aprovados por ato do Go
vernador.

Art. 49 - As autarquias estaduais são obrigados à prestação anual das
contas referentes aos valores e bens públicos constitutivos do patrimônio
de cada uma.

§ 12 — As contas deverão ser encaminhadas ao Tribiinal de Contas até
o dia 15 de maio de cada ano, sob pena de serem por ele compulsoriamente
tomadas e de demissão dos diretores responsáveis pela transgressão do pre
ceito.

§ 22 - O Governador, em decreto executivo, instituirá, junto a cada
autarquia, uma delegação de controle para a permanente fiscalização da ge^
tão financeira, podendo cumular tal delegação, de modo que o mesmo õrgao
fiscalize mais de uma autarquia.

§ 32 - As sociedades de economia mista e as companhias de que o Esta
do seja o maior acionista ficam sujeitas ã prestação de contas exig^ida por
este artigo, sem prejuízo da que for devida nos termos de disposição da
lei federal disciplinadora da existência e funcionamento de cada uma.

Art. 50 - A direção das autarquias e empresas de economia mista não
poderá eximir-se da prestação, à Assembléia Legislativa, de quaisquer in
formações que lhes forem requisitadas com relação às respectivas ativida
des.

Parágrafo Onico - As informações deverão ser prestadas dentro em
trinta (30) dias, sob pena de demissão, salvo se a autoridade a quem cou
ber prestá-la vier a obter prazo maior, mediante justificação do pedido.
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ANEXO 2

Lei n2 5.613* de 13 de novembro de 1964.
D. O. de 15.12.64.

Altera a Lei n9 3.999,"de-14 de novembro de
1961, e dá outras providinclas.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

(VETADO)

Art, 19 - O § 29 do artigo 29, da Lei n9 3.999, de 14 de novembro de
1961, passa a ter a seguinte redação:

(VETADO).

"§ 22 - Na ausência de afinidades de funções com qualquer das Secreta
de Estado, e não havendo disposições legais em contrário, a entidade

autonoma ou paraestatal fica vinculada â Govemadorla do Estado, através
da Secretaria do Governo."

Art. 29-0 artigo 69, da Lei n9 3.999, de 14 de novembro de 1961,.
passa a ter a seguinte redação:

Art. 69 - As Secretarias de Estado de administração específica, es
truturadas e organizadas de modo que conduzam ao máximo de eficiência no
desempenho das atividades representativas dos fins do Estado, são as se -
gulntes:

I - Secretarias dos assuntos de progresso social:

1 - Secretaria da Educação e Cultura.
2 - Secretaria do Trabalho e Ação Social.

II - Secretarias dos assuntos políticos, bem estar social, da poli -
cia e ordem pública:

1 - Secretaria do Interior e Justiça.

2 - Secretaria da Segurança Pública.

III - Secretarias dos assuntos do desenvolvimento econômico:

1 - Secretaria da Agricultura.
2 - Secretaria da Indústria e Comércio.

Art. 39 - Os Incisos I, III e IV do artigo 89 da Lei n9 3.999, de 14
de novembro de 1961, passam a ter a seguinte redação:

I - Â Secretaria do Governo, os assuntos e serviços pertinentes ã
orientação, documentação e Inteligência da política administrativa; à coor
denação das relações do Governador com os outros órgãos do Estado; à as
sistência geral e imediata ao Governador no desempenho de suas funções; e
ãs relações públicas do Governo. (VETADO).

III - Ã Secretaria da^Admlnlstração, os assuntos e serviços pertlnen
tes ao recrutamento, seleção, trelneuaento, readaptação e regime jurídlc^
do pessoal; ã aquisição, guarda, distribuição e controle do material de
consumo e equipamento; ao tombamento, registro. Inventário e proteção dos
bens pertencentes ao Estado; â publicação dos atos do Governo; ao assesso
ramento geral do Governo em matéria de serviços auxlllares. ~

IV - A Secretaria do Planejamento e Coordenação, os assuntós relati
vos ã elaboração, coordenação, revisão e atualização dos planos perlódl -
COS de ação do Governo, ao levantamento e Interpretação dos dados Informa
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tlvos; ao acompanhamento e controle da execução dos projetos parciais dos
planos gerais do Governo; a elaboração orçamentária e ao desdobramento dos
planos de longa duração em etapas anuais» coincidentes com os orçamentos«
à organização e modernização da estrutura e dos' métodos de trabalho do se^
viço público estadual e ao assessoramento geral do Governo em matéria de
planej amento. (VETADO).

Art. 49-0 artigo 12, da Lei referida no artigo anterior, passa a
ter a seguinte redação: (VETADO).

Art. 12 - competem às Secretarias de Estado de administração especí
fica os serviços e assuntos de pesquisa, previsão, planejamento parcial
e setorial, direção, coordenação e controle departamentais das atividades
coincidentes com os fins do Estado, definidos na Constituição e nas Leis.
Especificamente competem:

I - ã Secretaria da Educação e Cultura, os serviços e assuntos ten
dentes a promover a educação e a estimular a cultura;

II - à Secretaria do Trabalho e Ação Social, os assuntos e serviços
relativos ã proteção do trabalhador, no trabalho e fora dele.

III - A Secretaria do Interior e Justiça, os serviços e assuntos per
tinentas ao bem estar público, ã administração penitenciária, à política
do Governo Estadual e à assistência geral aos municípios do Estado;

IV - Ã Secretaria da Segurança Pública, os serviços e assuntos pert^
nentes à proteção policial, a vida e à propriedade e à preservação dos
bons costumes;

V - Ã Secretaria da Agricultura, os assuntos e serviços relativos ao
fomento agrícola, à defesa e ao progresso da produção agrária do Governo,
vegetal, mineral e animal.

VI - Ã Secretaria da Indústria e Comércio, os assuntos e serviços
pertinentes ao desenvolvimento industrial e social do Estado a proteção
do comércio lícito, ã defesa do consumidor e ao fomento ao turismo .

Art. 59-0 Capítulo IV, da Lei n9 3.999, de 14 de novembro de 1961,
passa a ter a segiunte redação:

CAPÍTULO IV

Da Estrutura Básica do Sistema Administrativo do Estado

SEÇÃO I

Das Secretarias de Estado de Administração Geral

Art. 13 - A Secretaria do Governo compreende os seguintes órgãos
diatamente subordinados ao respectivo titular: ~

I - Gabinete Civil.

II - Gabinete Militar.

III - Consultoria Administrativa.

IV - Serviço de Relações Públicas.
V - Serviço Aéreo do Estado.
VI - Serviço de Administração.

Art. 14 - A Secretaria da Fazenda compreende os seguintes órgãos, -tmo
diatamente subordinados ao respectivo titular: ~

I - Gabinete.

II - Departamento Central do Pessoal.
III - Departamento Central do Material.
IV - Departamento do Patrimônio.
V - Escola do Serviço Público.
VI - Serviço de Documentação.
VII - Serviço Geral de Transportes.
VIII - Serviço de Administração.



\  laa

Art, 16 - A Secretaria do Planejamento e Coordenação compreende os
seguintes órgãos, imediatamente subordinados ao respectivo titular:

I - Gabinete.

II - Departamento Central do Planejamento.
III - Departamento Estadual de Estatística.
IV - Serviço de Estudos e Informações Especiais - VETADO.
V - Serviço de Administração.

SEÇÃO II

DA POLÍCIA MILITAR

Art. 17-A estrutura da Polícia Militar será estabelecida em Regula
mento próprio.

SEÇÃO III

Do Ministério Público

Art. 18-0 Ministério Público do Estado compreende os seguintes ór
gãos, diretamente subordinados ao Procurador Geral de Justiça:

I - Secretaria.

II - Procuradoria de Justiça.
III - Promotorias de Justiça.
IV - Promotoria de Justiça Militar.
V - Subpromotorias de Justiça.

SEÇÃO IV

Da Procuradoria Geral do Estado

Art. 19 - A estrutura da Procuradoria Geral do Estado será estabele
cida em lei especialeem Regulamento próprio.

SEÇÃO V

Escritório de Representação do Governo de Goiás

Art. 20 - A estrutura do Escritório de Representação do Estado de
Goiás será estabelecida em Regulamento Próprio.

SEÇÃO VI

Das Secretarias de Estado da Administração Específica

Art. 21 - A Secretaria da Educação e Cultura compreende os seguin -
tes órgãos, diretamente subordinados ao respectivo titular:

I - Gabinete.

II - Assessoria Técnica de Planejamento Educacional.
III - Departamento Estadual de Educação.
IV - Departamento Estadual de Cultura.
V - Conselho Estadual de Educação.
VI - Serviço Social de Menores.
VII - Serviço de Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico de Goiás.
VIII - Serviço de Administração.

Art. 22 - A Secretaria do Trabalho e Ação Social compreende os seguin
tes órgãos, diretamente subordinados ao respectivo titular: ~

I - Gabinete.

II - Departamento do Trabalho.
III - Departamento de Assistência Sindical.
IV - Serviço de Administração.

Art. 23 - A Secretaria do Interior e Justiça compreende os seguintes
órgãos, diretamente subordinados ao respectivo titular:
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I - Gabinete.

II - Departamento para Assuntos da Capital.
III - Departamento para Assuntos do Interior.
IV - Conselho Penitenciário.
V - Serviço de Administração.
VI - Departamento de Administração.

Art. 24 - Ã Secretaria da Segurança Pública compreende os seguintes
órgãos> diretamente subordinados ao respectivo titular:

I - Gabinete.

II - Departamento Estadual de Trânsito.
III - Departamento de Investigações.
IV - Corregedoria da Polícia.
V - Guarda Civil.

VI - Serviço de Assistência Militar.
VII— Serviço de Transportes Policiais.
VIII - Conselho Regional de Trânsito.
IX - Serviço de Administração.

Art. 25 - A Secretaria da Agricultura compreende os seguintes órgãos,
diretamente subordinados ao respectivo titular:

I - Gabinete.

II - Assessoria Técnica.

III - Departamento de Produção Animal.
IV - Departamento de Produção Vegetal.
V - Departamento de Produção Mineral.
VI - Serviço de Assistência ao Cooperativismo.
VII - Serviço de Administração.

Art. 26 — A Secretaria da Indústria e Comércio compreende os seguin
tes órgãos, diretamente subordinados ao respectivo titular:

I - Gabinete.

II - Departamento da Indústria.
III - Departamento do Comércio.
IV - Departamento do Turismo.
V - Serviço de Proteção ao Consumidor.
VI - Serviço de Administração.

Art. 69-0 Inciso III, do art. 27, da Lei n9 3.999, de 14 de novem
bro de 1961, passa a ter a seguinte redação: (VETADO).

III- - A Secretaria do Planejamento e Coordenação:

1 - A Superintendência daS Obras do Plano de Desenvolvimento (SUPLAN),
2-0 Departamento de Telecomunicações de Goiás (DETELGO).
3-0 Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás.
4-0 Consórcio Rodoviário Intermunicipal S.A.
5-0 Departamento Estadual de Saneamento (DES).

Art. 72 - Fica revogado o inciso VI, do artigo 27, da Lei n2 3.999,
de 14 de novembro de 1961. (VETADO). *

Art. 82-0 artigo 31, da Lei n2 3.999, de 14 de novembro de 1961,
fica acrescido do inciso VI, com a seguinte redação: (VETADO).

VI - Setor de Reforma de Prédios:

a) - reforma geral de prédios do Estado".

Art. 92 - Ficam extintos os seguintes cargos em comissão, integran -
tes do quadro Único do Funcionalismo do Estado:

I - Na Secretaria do Interior e Justiça:
1 - um (1) Diretor da Divisão de Assistência Administrativa, símbolo

C-4;
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2 - um (1) Diretor da Divisão de Assistência econômica e Financeira,
símbolo C-4.

3 - um (1) de Diretor da Divisão de Assistência Técnica, símbolo C-4.

II - Na Secretaria do Trabalho e Ação Social:
1 - um (1) de chefe do Servlço"de Assistência ao-Trabalhador, símbo

lo C-4.

III - Na Secretaria da Vlação e Obras Públicas: (VETADO).

1 - um (1) de Secretário de Vlação e Obras Públicas;
2 - tjm.(l) de Chefe de Gabinete, símbolo C-2;
3 - um (1) de Diretor do Departamento de Obras Públicas, símbolo C-2;
4 - um (1) de Diretor do Departamento de Urbanismo, símbolo C-3. (TO

DOS VETADOS).

Art. 10 - Ficam criados os seguintes cargos em comissão no Quadro Únl
CO do Funcionalismo do Estado:

I - na Secretaria do Governo:

1 - um (1) de Chefe do Serviço Aéreo do Estado, símbolo C-2.

II - Na Secretaria do Interior e Justiça:

1 - um (1) de Diretor do Departamento para assuntos da Capital, sím
bolo C-3;

2 - lun (1) de Diretor do Departamento para assuntos do Interior, s:^
bolo C—3.

III - Na Secretaria da Fazenda:

1 - dezoito (18) cargos de Inspetor Geral de Fazenda, símbolo C-1.
(VETADO).

Art. 11 - Dos cargos de Inspetor Geral de Fazenda, dois terços deve
rão ser providos privativamente por ocupantes das classes de Assessor Fls
cal. Inspetor de Coletorlas, Fiscal de Rendas e Exator, e, o terço restan
te, por elementos de reconhecida capacidade, que serão Indicados pelo Se
cretário da Fazenda. (VETADO).

Art. 12 - Ficam transferidas para a Superintendência das Obras de De
senvolvlmento - SUPLÂN _ todos os recursos orçamentários correspondentes"
a saldos do orçamento de 1964 e os recursos provenientes destes.
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FONTES

1. Diário Oficial do Estado de Goiás (1960 - 1964).

2. Diário da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás

(1961 - 1964).

3. Orçamento Econômico do Estado de Goiás (1961 - 1964)

4. JORNAIS;

. Folha de Goyaz.

. O Anápolis.

. O Popular.
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