
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE NOVA AURORA

Gabinete do Prefeito

LEI Nº 049, DE 03 DE MARÇO DE 2022.

E . “Altera os Anexos | e V do Estatuto dos Servidores dom:Publicado >622 Município de Nova Aurora (Lei Municipal nº 007/1993)

Dollsne da forma que especifica e dá outras providências.”

férdio
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- Altera o Estatuto dos Funcionários do Municipio de Nova Aurora-GO,

no Anexo| - Estrutura dos Cargos em Provimento em Comissão, da forma queespecifica:

| - No “Gabinete do Prefeito”, fica definida a seguinte alteração:

a) Acrescenta mais 2 (duas) vagas de “Assessor de Apoio Administrativo”, passando o
Gabinete do Prefeito a contar com 5 (cinco) cargos de provimento em comissão para
Assessores de Apoio Administrativo;

b) O cargo de Chefe de Assuntos Jurídicos passará a possuir a nomenclatura de Diretor de
Assuntos Jurídicos, equiparando sua remuneração à do Diretor de Finanças da Secretaria de

Finanças.

Il - Na “Secretaria Municipalde Obras e Serviços Urbanos”, fica definida a seguinte alteração:

a) Cria o cargo em comissão de Assessor de Apoio Administrativo Da Secretaria de Obras,
com 2 (duas) vagas, com remuneração idêntica à do Assessor de Apoio Administrativo Do

Gabinete do Prefeito;

b) Cria o cargo em comissão de Assessor Técnico | da Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos, com remuneração idêntica à do Assessor Técnico | da Secretaria de
Agricultura,

IH - Na “Secretaria Municipal de Transporte”, fica definida a seguinte alteração:
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a) Cria o cargo em comissão de Assessor de Apoio Administrativo Da Secretaria de

Transporte, com 2 (duas) vagas, com remuneração idêntica à do Assessor de Apoio

Administrativo Do Gabinete do Prefeito;

IV - Na "Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde”, fica definida a seguinte
alteração:

a) Cria o cargo em comissão de Assessor de Apoio Administrativo Da Secretaria de Saúde,
com 2 (duas) vagas, com remuneração idêntica à do Assessor de Apoio Administrativo Do

Gabinete do Prefeito.

Art. 2º - Por força da presente lei, o Anexo | do Estatuto dos Servidores
Públicos de Nova Aurora (Lei Municipal nº 007/1993) fica consolidado com os seguintes cargos,
mantidos os valores de vencimento anteriormente previstos:

ANEXO |

GABINETE DO PREFEITO
01 CHEFE DE GABINETE
01 DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS
05 ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02 ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
01 CHEFE DE ALMOXARIFADO
01 CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL
01 CONTROLADOR INTERNO

01 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
01 DIRETOR DE FINANÇAS
01 CHEFE DE CONTABILIDADE
02 ASSESSOR ADMINISTRATIVO DA SEC. DE FINANÇAS

SECRETARIA DE AGRICULTURA
01 CHEFE DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
01 ASSESSOR TÉCNICO | DA SEC. DE AGRICULTURA
01 ASSESSOR TÉCNICO II DA SEC. DE AGRICULTURA

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

SECRETARIA DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS
0 CHEFE DE DEPARTAMENTO DE LIMPEZA
01 CHEFE DEPAR. DE PRAÇASE JARDINS

Rua Bahia,nº 60 - Centro - Nova Aurora-GO — CEP: 75750-000 - Fone: (64) 3698-1050
prauroraQDnovaaurora.go.gov.br/ CNPJ: 01.303.619/0001-38



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE NOVA AURORA
Gabinete do Prefeito

0 CHEFE DE OBRASE SERVIÇOS URBANOS

02 ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS E

SERVIÇOS URBANOS
01 ASSESSOR TÉCNICO | DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

SECR. DE PROMOÇÃOE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01 CHEFEDE DEP. DE PROM. E AÇÃO SOCIAL

01 CHEFE DE ASSISTÊNCIA AO MENOR

01 CHEFE DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO
01 COORDENADORDO CRAS
01 ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE

PROMOÇÃOE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

SECRETARIA DE TRANSPORTE
01 CHEFE DE DEP. ESTRADAS E RODAGEM

01 CHEFEDE DEP. DE MAQUINAS

02 ASSESSORDE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTE
SECRETARIA DE SAÚDE/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

01 ASSESSOR TÉCNICO Il DA SEC. DE SAÚDE

01 DIRETOR DE UNIDADES DE SAÚDE

0 CHEFE DE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

02 ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE

Art, 3º - Fica modificado e acrescentado no ANEXO V do Estatuto dos
Servidores Públicos de Nova Aurora — GO (Lei Municipal nº 007/1993, de 30 de junho de 1993),

que dispõe sobre as atribuições dos Cargos Comissionados de que trata o ANEXO | do mesmo
diploma legal, as seguintes alterações, permanecendo inalteradas as demais disposições do
referido anexo:

FEITO
E » BIO

PN

DESCRIÇÃO DO CARGO

TÍTULO DO CARGO: DIRETOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Promover a gestão e coordenação dos expedientes de natureza jurídico-administrativa do
Município, chefiando a execução das atividades práticas que lhes são afetas.

PRÉ-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração
Bacharel em direito

DESCRIÇÃO DETALHADA:
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e Dirigir e coordenar os contratados e servidores vinculados ao setor jurídico no
desempenho das atividades afetas;

e Gerenciar os expedientes jurídico-administrativos;
e Despachar diretamente com os Secretários de Município ou titular de órgão equiparado,

nos assuntos jurtdico-administrativos;
e Delegar atribuições, distribuir o trabalho, superintender sua execução e controlar os

resultados no queé pertinente a assuntos jurídico-administrativos;
e Promover a recepção de pessoas e autoridades nos assuntos de natureza jurídico-

administrativas;
e Representar o Prefeito quando designado;
e Desempenharoutras tarefas compatíveis com a posição.

TÍTULO DO CARGO: ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE OBRAS
E SERVIÇOS URBANOS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Promover o assessoramento direto ao Secretário Municipal e Obras e Serviços Urbanos no
desempenho de suas atividades político/administrativas, chefiando as atividades políticas da
Secretaria.

PRE-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:

e Prestar assistência e orientação técnica a Secretaria quanto ao acompanhamento e
controle interno das atividades e serviços de engenharia na Secretaria:
. Auxiliar o(a) Secretário(a) no exercício da gestão, orientação, supervisão e controle das
atividades técnicasrelativas aos programas, projetos, obras e serviços públicos afetos à Diretorias
que integram a sua estrutura, que sejam executados por administração direta ou por terceiros;
. Auxiliar o(a) Secretário(a) na coordenação, articular e supervisionar a solução das
questões relacionadas à área de engenharia que envolvam mais de umaDiretoria:
. Auxiliar o(a) Secretário(a) no acompanhamento da execução dos programas, projetos,
atividades e metas a serem alcançadas pela Unidade;
e Gerir e promover soluções técnicas e operacionais pra o melhor cumprimento das metas
da Secretaria;
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: Auxiliar o(a) Secretário(a) em cumprir e fazer cumprir o cronograma de execução dos
serviços e/ou obras e apropriar os custos de sua execução pela Unidade;

e Realizar o controle da utilização dos recursos físicos disponibilizados para a Unidade, bem
como da produtividade e do adequado aproveitamento dos recursos, observando-se a hierarquia
de prioridades;
e Auxiliar o(a) Secretário(a) em realizar as ações necessárias à garantia da contínua
disponibilidade de todos os materiais, equipamentos, veículos, insumos ou qualquer recurso
humanoou físico necessários para a adequada realização das obrase serviços de infraestrutura
urbana;
. Exercer outras atividades compatíveis com a natureza de suas atribuições e as que lhe
forem determinadas pelo(a) Secretário(a).

TÍTULO DO CARGO: ASSESSOR TÉCNICO | DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

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

PRE-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:

e|Inspecionare fiscalizar as atividades exercidas pelos servidores lotados na secretaria,
coordenando a execução das atividades cotidianas da pasta, assim como o tramitar dos
processos, serviços e ordens emanadas pelo secretário;
Orientar nas execuções dos trabalhos relacionados à Secretaria;
Assessorar a elaboração e controlar a emissão de relatórios de desempenho do setor e
de seus auxiliares;
Controlar e supervisionar a efetividade funcional dos servidores lotados na pasta;
Elaborar relatórios das atividades executadas e em execução, apontando erros e falhas
existentes, bem como sugerindo as correções que se fizerem necessárias;
Supervisionar as atividades de medição e as próprias medições dos serviços executados,
procedendoaverificação de todosos relatórios emitidos pelos engenheiros, encarregado
geral e encarregados de turma, bem como desenvolver outras ações de controle
necessárias para a garantia da completa certificação da veracidade dos dados
apresentados nos respectivos relatórios;

e Exercer atividades relativas à unidade e à função, de acordo com a necessidade do
trabalho;

e Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pela autoridade
superior.
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SECRETARI
POJO/ADMINISTRATIVOIDA SEO

TÍTULO DO CARGO: ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TRANSPORTE

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, promovendoa 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 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 governo 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;

* Promover contatos com osdiversos setores envolvidos com os sistemase programasde
responsabilidade da respectiva Pasta, necessários ao desenvolvimento pleno das
atividades;

* 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;
* Desempenharoutras tarefas compatíveis coma posição de assessoramento.
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TÍTULO DO CARGO: ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE

DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Promover o assessoramento direto ao Secretário, aos diretores e gestores das unidades de saúde
no desempenho de suas atividades politico/administrativas.

PRÉ-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração

DESCRIÇÃO DETALHADA:

e Assessorar o secretário, gestores e diretores das unidades de saúde existentes no
município, conferindo-lhes subsídios para o melhoramento dos serviços na área de
atuação da Secretaria:

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

e Assessorar no andamento da 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;
e Assessorar nas atividades sobre informações solicitadas referentes o andamento e

despachos nos processos;
e Assessorar o recebimento e a expedição de todos os expedientes, correspondências,

protocolos e processos em trâmite na Secretaria;
e Programar, organizar, orientar, chefiar, controlar e coordenaras atividades das unidades

de saúde onde estiver lotado, de acordo com as diretrizes estratégicas traçadas pelo
governo municipal e sob as orientações e determinações da autoridade hierárquica
superior;

* Promover contatos com os diversos setores envolvidos com os sistemas e programas de
responsabilidade da respectiva Pasta, necessários ao desenvolvimento pleno das
atividades;

e Submeter à consideração superior os assuntos que excedam à sua competência;
e Desempenharoutras tarefas compatíveis com a posição de assessoramento.

Art. 4º - Esta Lei entra epyjgor na data de sua publicação, estando revogadas
as disposições em contrário. dd

ta de Pádua Júnior
Prefeito Municipal
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