
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
|

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE NOVA AURORA

Gabinete do Prefeito

LEI nº 012, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020.

“Inclui o ANEXO V ao Estatuto dos Servidores Públicos
Publicado em: do Município de Nova Aurora, dispondo sobre as

OIILLI InIO atribuições dos cargos comissionados de que trata o
ANEXO | da Lei 007/1993, altera a denominação de

alguns dos cargos deste anexo, diminui a remuneração
do cargo de Diretor de Unidades de Saúde, e dá outras
providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA AURORA, ESTADO DE

GOIÁS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e

pela Constituição Federal, FAZ SABER, que a CÂMARA MUNICIPAL aprova e Eu,

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - Fica incluído o ANEXOVnoEstatuto dos Servidores Públicos

de Nova Aurora — GO (Lei Municipal nº 007/1993, de 30 de junho de 1993), dispondo

sobre as atribuições dos Cargos Comissionados de que trata o ANEXO | do mesmo

diploma legal.

Art. 2º - O Anexo | do Estatuto dos Servidores Públicos de Nova

Aurora — GO (Lei Municipal nº 007/1993, de 30 de junho de 1993), passará a possuir a
seguinte redação, preservada a remuneração já definida em leis anteriores constante
do respectivo anexo, com exceção da redução da remuneração do cargo de Diretor de
Unidades de Saúde:

ANEXO |
ESTRUTURA DOS CARGOS CONMISSIONADOS

(Redação dada pela Lei Municipal nº 007/2007, de 17 de abril de 2007)
(Redação dada pela Lei Municipal nº 010/2019, de 10 de outubro de 2019)

01
|

CHEFE DE GABINETE
0á CHEFE DE ASSUNTOS JURÍDICOS
03 ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE

|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02 1 ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO L
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0 CHEFE DE ALMOXARIFADO

0
"|

CHEFE DE DEPARTAMENTODE PESSOAL
01 ||CONTROLADOR INTERNO

ny CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SECRETARIA DE FINANÇAS

01
|

DIRETORDE FINANÇAS
01

—|CHEFE DE CONTABILIDADE

02 ASSESSOR ADMINISTRATIVO DÁ SEC. DE FINANÇAS”

. |
“SECRETARIA DE AGRICULTURA

01 CHEFE DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

01 ASSESSOR TÉCNICO | DA SEC.DE AGRICULTURA
01 7 ASSESSOR TÉCNICO Il DA SEC. DE AGRICULTURA

SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO|Regidopela Lei 021/2010|DIRETOR ESCOLAR|Regidopela Lei 021/2010|COORDENADORDE ESCOLA|Regido pela Lei 021/2010|SECRETÁRIO DE ESCOLA
01

—|CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE

0 DIRETOR DE GINÁSIO DE ESPORTE
|

—

SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS
mM CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LIMPEZA

01. CHEFE DEPAR. DE PRAÇASE JARDINS
01 CHEFE DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS

SECR. DE PROMOÇÃOE ASSISTÊNCIA SOCIAL

o CHEFE DE DEP. DE PROM. E AÇÃO SOCIAL

1 CHEFE DE ASSISTÊNCIA AO MENOR

E CHEFE DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO
—

01 COORDENADOR DO CRAS

0 ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE
PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
01 | CHEFE DE DEPAR. DO MEIO AMBIENTE

|

I

SECRETARIA DE TRANSPORTE

q |

CHEFE DE DEP, ESTRADAS E RODAGEM

0 CHEFE DE DEP. DE MAQUINAS
SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

01 ASSESSOR TÉCNICO Il DA SEC. DE SAÚDE
01 DIRETOR DE UNIDADES DE SAUDE
01 CHEFE DE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Art. 3º - Por força da presente Lei, ficam alteradas as nomenclaturas -

dos seguintes cargos:

|- No Gabinete do Prefeito:
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a) O cargo de Procurador Jurídico passará a possuir a nomenclatura

de Chefe de Assuntos Jurídicos.

|| - Na Secretaria Municipal de Administração:

a) O cargo de Assessor Administrativo passará a possuir a

nomenclatura de Assessor Administrativo da Secretaria de Administração.

!I — Na Secretaria de Finanças:

a) O cargo de Assessor Administrativo passará a possuir a
nomenclatura de Assessor Administrativo da Secretaria de Finanças.

IV — Na Secretaria de Agricultura:

a) O cargo de Chefe de Departamento passará a possuir a
nomenclatura de Chefe de Departamento de Agricultura;

b) O cargo de Assessor Técnico | passará a possuir a nomenclatura
de Assessor Técnico | da Secretaria de Agricultura;

c) O cargo de Assessor Técnicoll passará a possuir a nomenclatura
de Assessor Técnico Il da Secretaria de Agricultura.

V— Na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto:

a) Fica inserido o cargo de Secretário de Escola, já criado pela Lei

Municipal nº 021/2010.

VI - Na Secretaria de Promoção e Assistência Social:

a) O cargo de Assessor de Apoio Administrativo passará a possuir a
nomenclatura de Assessor de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção e
Assistência Social.

VII - Na Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde:
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a) O cargo de Assessor Técnico Il passará a possuir a nomenclatura

de Assessor Técnico Il da Secretaria Municipal de Saúde;

b) O cargo de Diretor Clínico passará a possuir a nomenclatura de
Diretor de Unidades de Saúde.

Art. 4º - O cargo de Diretor Clínico da Secretaria Municipal de

Saúde/Fundo Municipal de Saúde, que teve sua nomenclatura alterada para Diretor de

Unidades de Saúde, passará a possuir remuneração inferior, consistente em
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Art. 5º O cargo de Coordenador do CRAScriado pela Lei Municipal

nº 17/2011 e já constante do quadro de cargose salários do Anexo |, passará a possuir
as atribuições constantes do Anexo V,tal como condições de nomeação nele previstos,

revogadas as disposições em contrário, mormente as disposições do artigo 5º, 82º da

supracitada Lei Municipal nº 17/2011.

Art. 6º - Permanecem inalteradas as demais disposições do estatuto
não abarcadas e nem contrárias à presente lei.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

MAR DIAS CARNEIRO
Prefeito Municipal
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ANEXO V

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS COMISSIONADOS DE QUE TRATA O ANEXO |

DESTE ESTATUTO

DESCRIÇÃO

DO
CARGO

TÍTULO DO CARGO: CHEFE DE GABINETE

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Promover o assessoramento direto ao Chefe do Poder Executivo no desempenho de
suas atividades político/administrativas, chefiando as atividades políticas do Gabinete.

PRE-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:
e Promover o assessoramento direto ao Prefeito no desempenho de suas

atividades político/administrativas;
e Exercer a chefia da execução dasatribuições previstas para o Gabinete;
e Despachar diretamente com os Secretários de Município ou titular de órgão

equiparado, delegar atribuições, distribuir o trabalho, superintender sua
execução e controlar os resultados;

e Responsabilizar-se pela fiel observância e cumprimento eficaz das disposições
legais e normativas da legislação pública municipal, no âmbito do respectivo
Gabinete;
Promover a recepção de pessoas e autoridades que se dirijam ao Prefeito;
Transmitir ordens e determinações do Prefeito;
Representar o Prefeito quando designado;
Praticar os atos necessários ao cumprimento das atribuições do Gabinete do
Prefeito;

e Desempenhar outras tarefas compativeis com a posição e as determinadas pelo
Prefeito.
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TÍTULO DO CARGO: CHEFE DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Promover a gestão e coordenação dos expedientes de natureza jurídica do Município,
chefiando a execução das atividades práticas que lhes sãoafetas.

PRÉ-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração
Bacharel em direito

DESCRIÇÃO DETALHADA:

e Chefiar e coordenar os contratados e servidores vinculados ao setor jurídico no
desempenho das atividadesafetas;
Gerenciar os expedientes jurídico-administrativos;
Despachar diretamente com os Secretários de Município ou titular de órgão
equiparado, nos assuntos jurídicos;

e Delegar atribuições, distribuir o trabalho, superintender sua execução e
controlar os resultados no que é pertinente a assuntos jurídicos;

e Promover a recepção de pessoas e autoridades nos assuntos de natureza
jurídica;
Representar o Prefeito quando designado;
Desempenhar outras tarefas compatíveis com a posição.

DESCRIÇÃO DO CARGO

TÍTULO DO CARGO: ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Promover a gestão, coordenação e supervisão dos expedientes de natureza
administrativa do Município, chefiando a execução das atividades práticas que lhes sãoafetas.
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PRÉ-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:

DESCRIÇÃO DO CARGO

Assessorar o Prefeito e o Vice-Prefeito nas fases de geração, articulação e
análise das variáveis que integram os processos de tomada de decisão da
autoridade superior, e que, pela importância das mesmas, necessitam serem
confiáveis e pertinentes com o projeto do governo;
Assessorar o Prefeito e o Vice-Prefeito em matérias que requeiram o
desenvolvimento de estudos e pesquisas relativos às políticas públicas de
interesse do governo municipal;
Assessorar o Prefeito e o Vice-Prefeito analisando e instruindo expedientes
submetidos à decisão do mesmo;
Assessorar o Prefeito e o Vice-Prefeito na apuração e avaliação de indicadores
de qualidade e de desempenho de agentes e/ou unidades vinculadas, que
exijam discrição e confiabilidade;
Auxiliar o Prefeito e o Vice-Prefeito no trabalho de controle do cumprimento das
ordens dele emanadas, das leis e dos atos normativos municipais, no âmbito de
atuação da respectiva unidade orgânica;
Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pela
autoridade que assessora.

TÍTULO DO
.
CARGO: ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE

ADMINISTRAÇÃO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Promover o assessoramento direto ao Secretário no desempenho de suas atividades
político/administrativas.

PRE-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:
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Planejar estudos, com o objetivo de estabelecer previsões de todo material
necessário ao funcionamento da Secretaria;
Fornecer subsídios para o melhoramento dos serviços na área administrativa:
planejar, coordenar e supervisionar ações voltadas à execução da política
administrativa do Município;
Zelar pelo recebimento, distribuição, controle do andamento dos expedientes do
Município e da Secretaria;
Determinar a formalização dos atos oficiais, que devem ser assinados,
promovendo a sua numeração, gestão, publicação e controle;
Preparar os expedientes a serem assinados ou despachados;
Providenciar a gestão e assessoramento de publicação de leis, decretos,
regulamentos, portarias, instruções e outros atos oficiais;
Assessorar nas atividades sobre informações solicitadas sobre o andamento e
despachos nos processos;
Assessorar a elaboração de todo o expediente administrativo, supervisionando
a preparação das minutas de despacho e da correspondência oficial;
Assessorar o recebimento e a expedição de todos os expedientes,
correspondências, protocolos e processos em trâmite no Gabinete e na
Secretaria;
Exercer a supervisão da Divisão de Expediente e Arquivo, Protocolo Geral, de
Portaria e Vigilância do Centro Administrativo;
Programar, organizar, orientar, chefiar, controlar e coordenar as atividades da
respectiva pasta, de acordo com as diretrizes estratégicas traçadas pelo
governo municipal e sob as orientações e determinações da autoridade
hierárquica superior;
Exercer o assessoramento setorial da gestão das políticas públicas, dos
sistemas e programas relativos à respectiva pasta;
Promover contatos com os diversos setores envolvidos com os sistemas €
programas de responsabilidade da respectiva Pasta, necessários ao
desenvolvimento pleno dasatividades;
Assessorar 0 trabalho dos agentes públicos vinculados diretamente à Pasta de
que é responsável;
Promover reuniões com os servidores para distribuição das atividades
operacionais da respectiva Pasta;
Submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua
competência;
Desempenharoutras tarefas compatíveis com a posição de assessoramento.
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DESCRIÇÃO DO CARGO

TÍTULO DO CARGO: CHEFE DE ALMOXARIFADO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Promover a gestão, coordenação e supervisão dos expedientes relativos ao
almoxarifado, chefiando a execução das atividades práticas que lhes são afetas.

PRÊ-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:

e Gerenciar o almoxarifado, estabelecendo diretrizes e metas de atuação para o
almoxarifado, promovendo o planejamento e acompanhamento das ações do
mesmo;

e Coordenar e fiscalizar as atividades de seus subordinados, bem como manter
estreita relação com as demais Secretariais;

e Chefiar o controle dos materiais, ferramentas e estoque de peças e insumos
afetos;

e Propor ao órgão competente a aquisição de material ou realização de serviços,
necessários à manutenção das atividades e serviços administrativos;

e Exercer as atividades relativas ao controle e gestão expediente, documentação,
protocolo, arquivo e zeladoria interna, guarda, distribuição e controle de
materiais;

e Exercer outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas.

DESCRIÇÃO DO CARGO

TÍTULO DO CARGO:CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Promover a gestão, coordenação e supervisão dos expedientes relativos ao
Departamento de Recursos Humanos e de Pessoal, chefiando a execução das
atividades práticas que lhes são afetas.
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PRE-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:

e Dirigir as atividades desenvolvidas no âmbito dos Recursos Humanos e de
Pessoal, relacionadas aos agentes públicos municipais, no tocante à vida

funcional dos mesmos, tais como nomeações, licenças, inativações, pensões,e
demais direitos e obrigações dos agentes municipais, consignados na legislação
vigente;

e Dirigir a política de desenvolvimento institucional e capacitação do servidor no
âmbito da Administração Pública Municipal;

e Dirigir a elaboração da folha de pagamento mensal do funcionalismo, bem como
os demais encargos sociais e tributários oriundos da mesma;

e Dirigir os atos e expedientes relativos ao funcionalismo municipal, inclusive os
pertinentes à requerimentos, exonerações e admissões;

e Gerenciar as atividades de seus subordinados, mantendo estreita relação com
o funcionalismo municipal;

e Propor ao Executivo medidas de coordenação, aprimoramento e gestão das
atividades relativas ao Recursos Humanos;

e Exercer outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas.

DESCRIÇÃO

TÍTULO DO CARGO: CONTROLADOR INTERNO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Promover a gestão, coordenação e supervisão dos expedientes relativos ao Controle
Interno do Município, chefiando a execução dasatividades práticas que lhes são afetas.

PRÉ-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:
e posempenhar todas as funções e atribuições definidas no Sistema de Controle

nterno;

pmaurora(Dnovaaurora.go.gov.br/ CNPJ: 01.303.619/0001-38
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e Proceder a avaliação da eficiência, eficácia e economicidade do Sistema de

Controle Interno Municipal;

e Promover auditorias internas levantando os desvios, falhas e irregularidadese
recomendando as medidas corretivas aplicáveis,

e Revisar e orientar a adequação da estrutura organo-administrativa do Poder

Executivo com vistas à racionalização do trabalho, objetivando o aumento da

produtividade e a redução de custos operacionais;
e Supervisionar as medidas adotadas pelo Executivo Local para o retorno da

despesa total com pessoal ao respectivo limite caso necessário, nos termos dos
arts. 22 e 23 da LC 101/2000;

e Realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas
em restos a pagar,

e Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos
direitos e haveres do Poder Executivo Municipal;

e Examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade
das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade,
economicidade e razoabilidade, expedindo parecer quando exigido;

e Avaliar em que medida existe na Prefeitura Municipal um ambiente de controle
em que os servidores estejam motivados para o cumprimento das normas ao
invés de desprezá-las;

e Cientificar a autoridade responsável quando constatadas ilegalidades ou
irregularidades na Administração do Executivo local;

e Promover a fiscalização e cumprimento da legalidade dos atos administrativos
pelos servidores públicos no geral;

e Manter sob sua guarda e responsabilidade os arquivos e expedientes oficiais do
Município;

e Exerceroutras atribuições inerentes à função, ainda que não previstas nesta Lei

mas que imputadas pelos Orgãos de Controle Externo.

DESCRIÇÃO DO CARGO

TÍTULO DO CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
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Promover a gestão, coordenação e supervisão dos expedientes relativos ao
Departamento de Compras, chefiando a execução dasatividades práticas que lhes são
afetas.

PRÉ-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração
Comprovação de idoneidade moral, ensino fundamental completo e habilitação para
dirigir veículos (Categoria B).

DESCRIÇÃO DETALHADA:

e O Chefe do Departamento de Compras terá como atribuição gerenciar o setor
de compras da Prefeitura Municipal de Nova Aurora;
Efetuar contato com os fornecedores, gestores e servidores;

e Assegurar o abastecimento do Gabinete, das Secretarias Municipais e demais
órgãos municipais, competindo ao mesmo conferir o estoque de materiais e
insumos, vencimentos de contratos, empenhos, saldos financeiros, provisionar
a demanda, solicitar aos Gestores Municipais que instaurem os respectivos
processos de licitação para a aquisição de produtos, dentre outras atividades
vinculadas ao departamento de compras.

TÍTULO DO CARGO:DIRETOR DE FINANÇAS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Promover a gestão, coordenação e supervisão dos expedientes relativos à Secretaria
de Finanças, chefiando a execução das atividades práticas que lhes são afetas.

PRE-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:
e Dirigir e coordenar a política de administração tributária, fiscalização e

arrecadação;
e Coordenar as atividades de administração orçamentária e financeira:

|
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Controlar a administração das dividas pública interna e externa;
Coordenar asatividades de realização dos pagamentosa fornecedores e outros
a qualquer título;
Promover a coordenação da elaboração dos documentos obrigatórios de ordem
contábil para cumprimento da legislação;
Responsabilizar-se pela gestão dos recursos financeiros do município;

Desempenhar outras atribuições que lhes forem expressamente cometidas pelo
Prefeito;
Exercer outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas.

DESCRIÇÃO DO CARGO

TÍTULO DO CARGO: CHEFE DE CONTABILIDADE

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Promover a chefia dos expedientes da Secretaria de Fianças, assessorando na
execução das atividades práticas que lhes são afetas.

PRÉ-REQUISITOS;
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:
Chefiar as atividades contábeis e financeiras realizadas na Secretaria,
assessorando tecnicamente;
Chefiar, coordenar, interagir e auditar as atividades dos programas, interagindo
com os responsáveis por estas ações, referente à execução de repasses de
recursos da União e do Estado, para posterior prestação de contas dos
recursos;
Chefiar as atividades atinentes à elaboração de balanços, balancetes e outros
demonstrativos legais e a consolidação com os órgãos as entidades da
Administração Pública Municipal, com fundamento nas normas gerais de direito
financeiro;
Chefiar a elaboraçãoe o aprimoramento do Plano de Contas Único do Município
e dos demonstrativos contábeis, de acordo com as normas aplicadas ao setor
público;
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e Chefiar as atividades atinentes ao controle contábil de bens patrimoniais,
adiantamentos, auxílios e subvenções sociais;

e Chefiar o arquivo da documentação contábil da secretaria;
Exercer outras atividades pertinentes que lhe forem delegadas.

DESCRIÇÃO DO CARGO

TÍTULO DO CARGO: ASSESSOR ADMINISTRATIVO DASEC. DE FINANÇAS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Promover o assessoramento direto ao Secretário no desempenho de suas atividades
politico/administrativas.

PRÉ-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:
e Planejar estudos, com o objetivo de estabelecer previsões de todo material

necessário ao funcionamento da Secretaria;
e Fornecer subsídios para o melhoramento dos serviços na área de atuação da

Secretaria: planejar, coordenar e supervisionar ações voltadas à execução da
política administrativa do Município;

e Zelar pelo recebimento, distribuição, controle do andamento dos expedientes da
Secretaria;

e Determinar a formalização dos atos oficiais, que devem ser assinados,
promovendo a sua numeração, gestão, publicação e controle;

e Preparar os expedientes a serem assinados ou despachados;
Assessorar nas atividades sobre informações solicitadas referentes o
andamento e despachos nos processos;

e Assessorar a elaboração de todo o expediente administrativo-contábil,
supervisionando a preparação das minutas de despacho e da correspondência
oficial;

e Assessorar o recebimento e a expedição de todos os expedientes,
correspondências, protocolos e processos em trâmite na Secretaria;

* Programar, organizar, orientar, chefiar, controlar e coordenar as atividades da
respectiva pasta, de acordo com as diretrizes estratégicas traçadas pelo
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govermo municipal e sob as orientações e determinações da autoridade

hierárquica superior;
e Exercer a coordenação setorial da gestão das políticas públicas, dos sistemas

e programas relativos à respectiva pasta,
e Promover contatos com os diversos setores envolvidos com os sistemas e

programas de responsabilidade da respectiva Pasta, necessários ao
desenvolvimento pleno das atividades;

e Assessorar o trabalho dos agentes públicos vinculados diretamente à Pasta de

que é responsável;
e Submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua

competência;
e Desempenharoutras tarefas compatíveis com a posição de assessoramento.

DESCRIÇÃODOCARGO

TÍTULO DO CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Coordenar as ações administrativas da Secretaria, assessorar o Secretário, e substitui
lo e/ou representá-lo nos seus impedimentos ou ausências.

PRE-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:
e Chefiar o trabalho administrativo da Secretaria, executado pelos servidores dos

Departamentos e Setores, especialmente, estabelecendo mecanismos de
controle e gerencia das solicitações de despesa, assiduidade e eficiência dos
servidores da Secretaria, notas de empenho, correspondência oficial entre
outros;

e Chefiar as propostas de elaboração e posterior execução do orçamento da
Secretaria;

e Coordenar o trabalho de eficientização dos serviços burocráticos junto aos
servidores, para a melhoria contínua da prestação de serviços à comunidade;
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e Orientar realização de medidas relativas à boa administração das finanças e de
outros aspectos dos serviços públicos da Secretaria;

e Coordenar as ações técnico-administrativas da Secretaria Municipal de
Agricultura e de outros órgãos do Municipio, se solicitado;

e Planejar, elaborar e supervisionar os serviços de todos os departamentos e
setores vinculados à Secretaria Municipal de Agricultura;
Exarar despachos;
Fazer contatos com entidades afins, para implementar parcerias;
Coordenar a elaboração e implementação de projetos;
Desempenharoutras tarefas compatíveis com a posição do cargo.

DESCRIÇÃO DOCARGO
TÍTULO DO CARGO: ASSESSOR TÉCNICO | DA SEC. DE AGRICULTURA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA;
Promover inspeção das atividades e expedientes da secretaria.

PRÉ-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:
e Inspecionar e fiscalizar as atividades exercidas pelos servidores lotados na

secretaria, coordenando a execução das atividades cotidianas da pasta, assim
comoo tramitar dos processos, serviços e ordens emanadas pelo secretário;

e Orientar nas execuções dos trabalhos relacionados à Secretaria;
e Assessorar a elaboração e controlar a emissão de relatórios de desempenho do

setor e de seus auxiliares;
Supervisionar e controlar a destinação de máquinas, equipamentos e veículos
para o atendimento dos serviços;

e Controlar e supervisionar a efetividade funcional dos servidores lotados na
pasta;

e Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pela
autoridade superior.
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DESCRIÇÃO DO CARGO

TÍTULO DO CARGO: ASSESSOR TÉCNICO Il DA SEC. DE AGRICULTURA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Assessorar tecnicamente as atividades da Secretaria.

PRE-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:
e Prestar assessoramento à Secretaria Municipal de Agricultura e a outros órgãos

do Município, se solicitado;
Exarar despachos em processos administrativos, em sua área de competência;
Superintender, no âmbito técnico, tudo o que diga respeito ao interesse da
agricultura;
Cobrar e manter de seus auxiliares os serviços pertinentes à área de atuação;
Coordenar os trabalhosnas estradas vicinais;
Zelar pela conservação e manutenção das máquinas e equipamentos;
Vistoriar os trabalhos das máquinas e equipamentos nasestradasvicinais;
Orientar e elaborar projetos na área de agricultura e pecuária:
Orientar e acompanhar produtores no campo;
Exercer outras atividades inerentes ao cargo.

DESCRIÇÃO DO CARGO

TÍTULO DO CARGO: DIRETOR ESCOLAR

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Regido pela Lei 021/2010.

PRE-REQUISITOS:
Regido pela Lei 021/2010
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DESCRIÇÃO DETALHADA:

e Regido pela Lei 021/2010.

DESCRIÇÃO DO CARGO

TÍTULO DO CARGO: COORDENADORDE ESCOLA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Regido pela Lei 021/2010.

PRE-REQUISITOS:
Regido pela Lei 021/2010

DESCRIÇÃO DETALHADA:

e Regido pela Lei 021/2010.

TÍTULO DO CARGO: SECRETÁRIO DE ESCOLA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Regido pela Lei 021/2010.

PRÉ-REQUISITOS:
Regido pela Lei 021/2010

DESCRIÇÃO DETALHADA:
e Regidopela Lei 021/2010.

DESCRIÇÃO DO CARGO

TÍTULO DO CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Coordenar as ações administrativas da Secretaria, de caráter desportivo.

PRÉ-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:

e Organizar e promover, em conjunto com o Conselho Municipal de Educação,
Secretaria respectiva e entidades desportivas, os campeonatos desenvolvidos
no município, nas diversas modalidades desportivas, zelando por sua disciplina
e operacionalização;

e Promover a participação, negociação e execução de convênios e acordos entre
o Município e Entidades Públicas ou da Sociedade Civil Organizada objetivando
maior participação da comunidade nas áreas do esporte e do lazer;

e Sugerir estudos e projetos de ocupação de espaços para a prática desportiva,
estabelecendo parcerias;

e Orientar a execução de programas de difusão do esporte, especialmente entre
as crianças e jovens;

e Articular, em conjunto com as disciplinas pedagógicas do Município, a execução
de projetos desportivos voltados à clientela escolar;

e Participar de intercâmbio com entidades esportivas da região, estado e pais;
e Auxiliar na elaboração da proposta orçamentária anual do recursos geridos pelo

Departamento Desportivo;
Desempenharoutras tarefas compativeis com a posição do cargo.

e Chefiar a manutenção e conservação dos complexos esportivos do município.

TÍTULO DO CARGO:DIRETOR DE GINÁSIO DE ESPORTE

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Coordenare gerir as ações, projetos e atividades desportivas realizadas nos prédios
públicos destinados a tanto.

PRÉ-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração
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DESCRIÇÃO DETALHADA:

e Coordenar e controlar a realização dos eventos desportivos desenvolvidos nos
prédios públicos do Município de Nova Aurora/GO, gerindo o fluxo de atividades,
o controle de acesso de pessoas e atividadesafins;

e Criar, dirigir e inspecionar os arquivos e documentos relacionados àsatividades -

desportivas desenvolvidas nos prédios públicos do Município de Nova

AuroraiGO;
e Gerenciar e controlar os equipamentos, instrumentos e insumos destinados ao

desenvolvimentos de atividades desportivas que estiverem sob guarda perante
prédios públicos do Município de Nova Aurora/GO;

e Representar o secretário nos assuntos pertinentes aos ginásios e espaços
desportivos, quando designado;
Chefiar a manutenção e conservação dosginásios esportivos.
Desempenharoutras tarefas compatíveis com a posição do cargo.

DESCRIÇÃO DO CARGO

TÍTULO DO CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LIMPEZA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Chefiar os serviços de limpeza em ruas e logradouros públicos.

PRÉ-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:
e Organizar e fazer executar os serviços de varrição e coleta de lixo nas ruas e

logradouros públicos;
e Receber determinações de serviços a serem executados e promover medidas

para a competente realização, no prazo determinado;
e Determinaros trechos a serem seguidospara varrição das ruas, comunicando-

Os aosgaris e controlando sua correta execução no prazo determinado;
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e Determinar os trechos a serem seguidos para a coleta de lixo comunicando aos
motoristas dos caminhões coletores e controlando sua correta execução no

prazo determinado;
e Requisitar material de trabalho, sempre que necessário e controlar sua correta

e permanente utilização;
e Manter controle sobre as lixeiras fixas e móveis, zelando pela boa conservação

e comunicando ao encarregado pelo setor quando da necessidade de novas
aquisições;

e Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas e equipamentos
utilizados,a fim de mantê-los em perfeitas condições de uso, evitando perdas e
danos;

e Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas, equipamentos sob
sua responsabilidade, acompanhando os serviços e efetuando testes quando
necessário;

e Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho orientando os
servidores sob sua responsabilidade quanto ao uso de botas, luvas, capacete,
guarda-pó e demais vestimentas de proteção;

e Acompanhar e conferir os quantitativos de lixo quando recolhidos por empresa
terceirizada;

e Realizar atividades correlatas condizentes com a natureza do cargo.

DESCRIÇÃO DO CARGO

TÍTULO DO CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PRAÇASE JARDINS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Orientar, organizar e supervisionar os serviços de competência do setor, tais como:
Plantio, adubação, podae limpeza de praças, parques, jardins e canteiros.

PRE-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:
e Orientar, organizar e supervisionar os serviços de plantio, adubação de árvores,

flores e gramas em praças, parques, jardins e demais logradouros públicos;
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e Receber € promover meios para executar as ordens de serviços em praças,
parques e demais áreas públicas, comunicando aos subordinados e controlando
sua correta execução,no prazo determinado;

e Controlar os serviços de limpeza de praças, parques, jardins, zelando pela boa
aparência, embelezamento, arborização e conservação das mesmas;

e Orientar e supervisionar a guarda e conservação das máquinas e equipamentos
utilizados no trabalho, a fim de mantê-los em perfeitas condições de uso,
evitando perdas e danos;

e Solicitar, sempre que necessário, o conserto de máquinas equipamentos sob
sua responsabilidade, acompanhando os serviços efetuando testes,

e Cumprir e fazer cumprir as medidas de segurança no trabalho orientando os
servidores sob sua responsabilidade quanto ao uso de botas, luvas, capacete,
guarda-pó, e demais vestimentas de proteção;

e Elaborar relatório mensal de atividades desenvolvidas pelo setor, entregando-o
ao responsável pela divisão de serviços urbanos;

e Executar demais atividades correlatas.

DESCRIÇÃODO CARGO

TÍTULO DO CARGO: CHEFE DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Planejar, orientar, organizar e supervisionar as atividades de fiscalização de obras e
posturas municipais.

PRÉ-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:
e Planejar, em conjunto com o Secretário Municipal de Obras, orientar, organizar

e supervisionar as tarefas atribuídas aos servidores lotados na pasta;
Atendimento ao público em assuntos relativos ao setor, tomando conhecimento
de sua solicitação, solucionando-as quando possivel ou encaminhando-as aos
Orgãos ou pessoas competentes;
Organizar e controlar o recebimento, tramitação e devolução de processos e
demais documentos relativos ao setor defiscalização:
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e Redigir relatórios e outros documentos sobre as atividades de fiscalização
realizadas em sua área de jurisdição;

e Organizar coletânea de pareceres, decisões e documentos concernentes à

interpretação da legislação com relação a construções civis e posturas;
e Determinar a prática de todos os atos necessários à instrução dos processos

instaurados, inclusive despachos interlocutórios;

e Determinar sindicâncias especiais para instrução de processos ou apuração de
denúncias e reclamações;

e Organizar e supervisionar os plantões de fiscalização e analisar os respectivos
relatórios sobre os resultados, formulando críticas e propondo sugestões para
melhor andamento do trabalho;

e Formular e propor medidas que visam agilizar e aprimorar os serviços de sua
área para torna-los mais eficazes;

e Inspecionare orientar obras de construção, prestando esclarecimentos, através
de instruções, desenhos ou esboços, quanto às instalações hidráulicas e
sanitárias, internas e externas;

e Inspecionar o trabalho de fiscalização na área sob sua jurisdição e comunicar
imediatamente ao responsável qualquer irregularidade verificada;

e Formularcríticas e propor sugestões que visem aprimorara agilizar os trabalhos
de fiscalização, tornando-os mais eficazes;
Conferir e assinar os documentos de competência do setor;
Elaborar relatório mensal de atividades desenvolvidas pelo setor de fiscalização,
entregando-o ao responsável pelo departamento de obras e serviços urbanos;

e Elaborar, quando determinado pela Secretaria, anualmente a escala de férias
dos servidores do setor, encaminhando-a ao responsável pelo departamento de
obras e serviços urbanos;

e Exercer outras atividades relativas ao setor e a função, de acordo com a
necessidade do trabalho.

DESCRIÇÃO DO CARGO

FILO DO CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E AÇÃO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
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Chefiar e controlar todos os programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal

de Promoção e Assistência Social.

PRE-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:

e Prover coordenação e inovação nos serviços, programas projetos e benefícios

para famílias, indivíduos e gruposque deles necessitarem;
e Assegurar que as ações de proteção social tenham centralidade na família e

que garantam a convivência familiar e comunitária;
e Coordenar ações para que haja a inclusão e equidade dos usuários e grupos

específicos;
e Coordenar a representação política e social do Secretário Municipal,

e Assessorar o Secretário Municipal em seus contatos com os órgãos da
administração municipal, instituições públicas (Governo Estadual e Federal,
Legislativo, Judiciário), privadas e comunidade;

e Coordenar as atividades de imprensa, relações públicas e divulgação de
diretrizes, planos, programas e outros assuntos de interesse da Prefeitura,
relacionados à Secretaria;

e Atualizar, controlar e zelar pelo patrimônio da Secretaria;
e Promover todos os atos inerentes à atividade de supervisão, controle e

aplicação de recursos oriundos de Convênios;
e Chefiar a implementação de ações de proteção social básica que visem prevenir

situações de vulnerabilidades e de risco social, apresentadas por individuos e
famílias;

e Propor pesquisas e estudos que viabilizem a melhoria das ações da rede de
proteção social básica;

e Gerenciar na definição de diretrizes para identificação e organização de
programas, projetos benefícios e serviços de proteção social básica, tendo
como referência a unidade organizacional e a hierarquização das ações;

e Articular com a rede de proteção social especial e de defesa dos direitos

umenos de modoa garantir a melhoria do atendimento prestado aos indivíduos
e famílias;

e Coordenar e monitorar a concessão dos benefícios eventuais e de transferência
de renda;
Monitorar, supervisionar e emitir relatório técnico dos serviços prestados da rede
privada através dos termos de colaboração ou similares de parcerias firmadas,
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para atendimento a proteção social básica, no que se refere ao serviço tipificado
de convivência e fortalecimento de vínculos;

e Assessorar o Secretário em todas atividades deste, e representá-lo, na sua
ausência;

e Exercer outras atividades compatíveis com o cargo.

DESCRIÇÃODOCARGO

TÍTULO DO CARGO: CHEFE DE ASSISTÊNCIA AO MENOR

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Chefiar e controlar as ações destinadas aos menores de idade desenvolvidas pela
Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social.

PRE-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:
e Prover coordenação e inovação nos serviços, programas projetos destinados

aos menores de idade;
e Gerenciar e aprimorar a atuação conjunta entre Secretaria de Educação,

Secretaria de Promoção e Assistência Social e Conselho Tutelar nas políticas
públicas desenvolvidas para os menores de idade;

e Chefiar a implementação programas e planos de atendimentos especiais a
menores em situação de vulnerabilidade;

e Gerenciar na definição de diretrizes para identificação e organização de
programas, projetos benefícios e serviços de proteção social a menores de
idade, tendo como referência a unidade organizacional e a hierarquização das
ações;

* Monitorar, supervisionar e emitir relatório técnico dos serviços prestados da rede
privada através dos termos de colaboração ou similares de parcerias firmadas,
para atendimento a proteção de menores de idade, no que se refere ao serviço
tipificado de convivência e fortalecimento de vínculos.

* Assessorar o Secretário em todas atividades deste:
* Exercer outras atividades compatíveis com o cargo.
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CRIÇÃ

TÍTULO DO CARGO: CHEFE DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Chefiar e controlar as ações destinadas aos idosos desenvolvidas pela Secretaria
Municipal de Promoção e Assistência Social.

PRÊ-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:
e Prover coordenação e inovação nos serviços, programas projetos destinados

aos idosos;
e Gerenciar e aprimorar a atuação conjunta entre Secretaria de Educação, Cultura

e Desporto e Secretaria de Promoção e Assistência Social e Secretaria de
Saúde naspolíticas públicas desenvolvidas para os idosos;

e Chefiar a implementação programas e planos de atendimentos especiais a
idosos em situação de vulnerabilidade;

e Gerenciar na definição de diretrizes para identificação e organização de
programas, projetos benefícios e serviços de proteção social a idosos, tendo
como referência a unidade organizacionale a hierarquização das ações;

e Monitorar, supervisionar e emitir relatório técnico dos serviços prestados da rede
privada através dos termos de colaboração ou similares de parcerias firmadas,
para atendimentoa proteção de idosos,no que serefere ao serviço tipificado de
convivência e fortalecimento de vínculos.

e Assessorar o Secretário em todas atividades deste;
* Exerceroutras atividades compatíveis com o cargo.

DESCRIÇÃO DO CARGO

TÍTULO DO CARGO: COORDENADOR DO CRAS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Rua Bahia, nº 60 — Centro - Nova Aurora-GO - CEP: 75750-000 = Fone: (84) 3698-1050 7pmaurora(Qnovaaurora.go.gov.br/ CNPJ: 01.303.619/0001-38 Le



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE NOVA AURORA

Gabinete do Prefeito

Coordenar ações e programas desenvolvidos no bojo do Centro de Referência em
Assistência Social.

PRE-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:

e Prover coordenação e inovação nos serviços, programas projetos
desenvolvidos no Centro de Referência em Assistência Social, sobretudo

quanto ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, Serviço
de Proteção Social em Domicilio à Pessoa com Deficiência;

e Coordenar a elaboração do diagnóstico das vulnerabilidades sociais, em
conjunto com o órgão Diretor, para atualização doscritérios de concessão dos
benefícios eventuais;

e Manifestar-se através de relatórios e outros documentos sobre assuntos de sua
área de competência;

e Promover a articulação intersetorial e a busca ativa, realizadas no território dos
CRAS;

e Gerir a equipe técnica e estrutura do CRAS, em periodo integral, para o
atendimento e a concessão dos benefícios eventuais e para as atividades
desenvolvidas no local;

e Representar o CRAS em todas as demandas que guardarem pertinência com a
sua atuação;

e Exercer outras atividades correlatas ao cargo.

DESCRIÇÃO DO CARGO

TÍTULO DO CARGO: ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA
DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
O Assessor de Apoio Administrativo vinculado à Secretaria de Promoção e Assistência
Social terá como atribuição coordenar a execução das funções de apoio administrativo
ao superior imediato no desempenho de suas funções, auxiliando na execução de suas
tarefas administrativas.
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PRÉ-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração
Escolaridade em nível médio completo

DESCRIÇÃO DETALHADA:

Acompanhar a execução de tarefas a serem operacionalizadas na área de

lotação a fim de garantir o resultado esperado;
Coordenar a organização de eventos, atividades, agendas próprias da pasta,
quando solicitado;
Gerenciar e emitir informações, analisar dados, controlar e analisar processos,
operar máquinas e equipamentos com vistas a assegurar o eficiente
funcionamento da área de atuação.
Supervisionar ações, monitorando resultados;
Encaminhar providências solicitadas e acompanhar sua execução e
atendimento;
Deliberar sobre as questões administrativas que afetem a chefia imediata entre
outras atividades correlatas.

TÍTULO DO CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Coordenar as ações técnico-administrativas da Secretaria, assessorar o Secretário, e
substituí-lo e/ou representá-lo nos seus impedimentos ou ausências.

PRE-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:
Chefiar o trabalho administrativo da Secretaria, executado pelos servidores dos
Departamentos e Setores, especialmente, estabelecendo mecanismos de
controle e gerencia das solicitações de despesa, assiduidade e eficiência dos
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servidores da Secretaria, notas de empenho, correspondência oficial entre
outros;

e Chefiar as propostas de elaboração e posterior execução do orçamento da
Secretaria;

e Coordenar o trabalho de eficientização dos serviços burocráticos junto aos
servidores, para a melhoria continua da prestação de serviços à comunidade;

e Orientar realização de medidas relativas à boa administração dasfinanças e de
outros aspectos dosserviços públicos da Secretaria;

e Coordenar as ações técnico-administrativas da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente e de outros órgãos do Município, se solicitado;

e Planejar, elaborar e supervisionar os serviços de todos os departamentos e
setores vinculados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
Exarar despachos;
Fazer contatos com entidades afins, para implementar parcerias;
Coordenar a elaboração e implementação de projetos;
Desempenhar outras tarefas compatíveis com a posição do cargo.

DESCRIÇÃO DO CARGO

TÍTULO DO CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Coordenar as ações administrativas da Secretaria, assessorar o Secretário, e substitui-
lo e/ou representá-lo nos seus impedimentos ou ausências, bem como gerir verificar o
estado de pavimentação do sistema viário e preparar o cronograma das obras de
reforma e manutenção dasvias públicas municipais.

PRÉ-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:
e Chefiar o trabalho administrativo da Secretaria, executado pelos servidores dos

Departamentos e Setores, especialmente, estabelecendo mecanismos de
controle e gerencia das solicitações de despesa, assiduidade e eficiência dos

Rua Bahia, nº 60 — Centro — Nova Aurora-GO — CEP: 75750-000 — Fone: (64)
pmaurora(Qnovaaurora.go.gov.br/ CNP: 01.303.619/0001-38



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE NOVA AURORA

Gabinete do Prefeito

servidores da Secretaria, notas de empenho, correspondência oficial entre

outros;
e Chefiar as propostas de elaboração e posterior execução do orçamento da

Secretaria;
e Coordenar o trabalho de eficientização dos serviços burocráticos junto aos

servidores, para a melhoria continua da prestação de serviços à comunidade;

e Orientar realização de medidas relativas à boa administração dasfinanças e de
outros aspectos dosserviços públicos da Secretaria;

e Coordenar as ações técnico-administrativas da Secretaria Municipal de

Transporte e de outros órgãos do Município, se solicitado;

e Planejar, elaborar e supervisionar os serviços de todos os departamentos e
setores vinculados à Secretaria Municipal de Transporte;
Exarar despachos;
Fazer contatos com entidades afins, para implementar parcerias;
Coordenara elaboração e implementação de projetos;
Inspecionar, periodicamente, os serviços nas estradas vicinais, tomando as
medidas necessárias à sua manutenção;

e Definir a composição das turmas de profissionais e operários para as obras a
cargo do Departamento;

e Controlar o uso e zelar pela conservação de máquinas e equipamentos sob sua
responsabilidade;
Coordenar, supervisionar e orientar as atividades que envolve a manutenção;
Supervisionar a execução dos serviços de manutenção por terceiros;
Coordenar, motivar e promover a integração da equipe de trabalho;
Executar demais atividades compatíveis com a natureza do cargo.

“0...

DESCRIÇÃO DO CARGO

TÍTULO DO CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO DE MÁQUINAS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:

Supervisionar, acompanhar e controlar todas as atividades e serviços afetos às
máquinas, equipamentos e veículos da Municipalidade.

PRÉ-REQUISITOS:
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Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:

e Supervisionar e acompanhar a execução dos trabalhos relativos às Máquinas;
Efetuar o controle do Patrimônio vinculado ao setor;
Responder pelo atendimento e conserto dos equipamentos;
Zelar para que tudo se exerça com economicidade, ética, e responsabilidade;
Supervisionar e controlar a destinação de máquinas, equipamentos e veiculos

para o atendimento dos serviços;
Controlar e supervisionar a efetividade funcional dos servidores do setor;
Gerenciar as atividades da oficina de manutenção de máquinas da Prefeitura;
Fazer o recebimento e avaliação de veículos, máquinas e equipamentos novos;
Executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo.

DESCRIÇÃO DO CARGO

TÍTULO DO CARGO: ASSESSOR TÉCNICO Il DA SEC. DE SAÚDE

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Assessorar tecnicamente as atividades da Secretaria.

PRÉ-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:
e Prestar assessoramento à Secretaria Municipal de Saúde;
e Supervisionar a elaboração de documentos técnicos, como relatórios, laudos,

pareceres, etc;
Exarar despachos em processos administrativos;
Supervisionar na elaboração de projetos dentro da sua área técnica;
Propora realização de medidas relativas à boa administração e à melhoria das
atividades dentro de sua àrea técnica;

e Analisar os programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de
Saúde;

e Colaborar com a elaboração do Plano Municipal de Saúde;
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e Desenvolver outras atividades compativeis com a natureza do cargo.

OCA

TÍTULO DO CARGO:DIRETOR DE UNIDADES DE SAÚDE

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Coordenar as ações técnico-administrativas da Secretaria, assessorar o Secretário, e
substituí-lo e/ou representá-lo nos seus impedimentos ou ausências.

PRÉ-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:
e Assessorar o Secretário Municipal de Saúde em todas atividades deste, e

representá-lo, na sua ausência;
e Coordenar as ações técnico-administrativas da Secretaria Municipal de Saúde;

Planejar, elaborar e supervisionar os serviços de todos os departamentos e
setores vinculados a Secretaria Municipal de Saúde;

e Exarar despachos;
e Articular parcerias com outras entidades para desenvolvimento das ações em

saúde visando um melhor atendimento à população;
e Supervisionar todo o trabalho administrativo da Secretaria, executado pelos

servidores dos diversos Departamentos e Setores, especialmente,
estabelecendo mecanismosde controle e gerencia das solicitações de despesa,
liberação de vales transporte, assiduidade e eficiência dos servidores da
Secretaria, notas de empenho, correspondência oficial entre outros;

e Coordenara elaboração e posterior execução do orçamento da Secretaria:
e Coordenar o trabalho de eficientização dos serviços burocráticos junto aos

servidores, para a melhoria continua da prestação de serviços a comunidade;
e Manter contato direto com as assessorias para a implementação e implantação

de programase serviços de atenção à saúde;
Planejar ações de saúde a serem desenvolvidas pela rede básica;
Gerenciar o funcionamento das UBS's, de forma a garantir a qualidade na
prestação de serviços de saúde pública;
Detectar necessidades na rede básica e encaminhar sugestões e/ou propostas

- para solução dos problemas;
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e Executar outras atividades correlatas.

DESCRIÇÃO DO CARGO

TÍTULO DO CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
O Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária terá como atribuição garantir a
promoção da saúde à população, inerentes às funções da vigilância.

PRÊ-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração
Comprovação de idoneidade moral, ensino fundamental completo, cursos de aptidão
na área de vigilância sanitária e habilitação paradirigir veículos (Categoria B).

DESCRIÇÃO DETALHADA:
e O Chefe do Departamento de Vigilância Sanitária terá como atribuição garantir

a promoção da saúde à população, contando com ações capazes de eliminar,
diminuir ou prevenir riscos à saúde, fiscalizando estabelecimentos, manipulação
e comercialização de gêneros alimentícios, orientando prevenções na área de
vigilância sanitária, emitindo pareceres técnicos relativos a inspeções
desenvolvidas, dentre outras atividades vinculadas à vigilância sanitária do
município.
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