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LEI N' 760 de 27 de maio de 2.020.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ANHANGUERA, ESTADO DE GOIÁS, NO

interesse superior e predominante do Município, APROVOU e Eu, na condição de

Presidente da Câmara Municipal, encaminho o seguinte Autógrafo de Lei:

TITULO I

DISPOSIçÔES PRELIMINARES

Art. lo - A estrutura administrativa, organizacional e institucional da

Prefeitura de Anhanguera pâssa a reger-se por esta Lei que promove sua

reorganização e reestruturação.

TITULO II
DOS PRINCiPTOS NORTEADORES DA ADIúINISTRAçÃO

Art. 3o - A administração municipal de Anhanguera adotará princípios

éticos e deontológicos com a observância dos seguintes princípios, se orientando no

sentido de desenvolvimento municipal e de aprimoramento dos serviços prestados à

população, mediante planejamento de suas atividades:

I - legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade'

economicidade, proporcionalidade e razoabilidade, seguranç jurídica, supremacia do

interesse público, motivação, celeridade, ampla defesa e contraditóío, em todos os

seus atos e decisôes;

ll - seleção competitiva pública para o recrutamento e admissão de

seus servidores;
lll - busca constante do bom uso de seus recursos a Íim de se evitar

toda e qualquer forma de desperdício ou perdas;

')-)

"Dispõe sobre a estrutura administrativa,
organizacional e insütucional da Prcfeitun de
Anhanguera e dá outras providências".

Art. 2o - O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito que detém a
direção superior da Administração Pública Municipal e pelo Vice-Prefeito, auxiliados
pelos Secretários Municipais, e Diretores de órgãos da administração indireta, com

as atribuições e competências previstas na Constituição Federal, na Constifuição do

Estado de Goiás, na Lei Orgânica do Município de Anhanguera e em outras

legisla@es esparsas.
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lV - organização do seu orçamento e da sua escrita contábil nos termos
da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 19ô4 e legislação complementar;

V - controle extemo relativo à aplicação de recursos financeiros
públicos;

Vl - impedimento absoluto dos agentes políticos, a partir de sua
designação e investidura nas suas respectivas fun@es e cargos, de:

a) - firmar ou manter contrato com o Município, através de sua pessoa

física ou jurídica, da qual seja proprietário, controlador e/ou sócio;

b) - aceitar ou exercer Íunção, cargo ou emprego remunerado, em
entidade similar ao Município, seja no âmbito estadual ou federal;

c) - fazer uso do nome, das propriedades, dependências, instalaçôes,

benfeitorias, equipamentos, serviço em proveito próprio;

d) - fazer uso de suas respectivas fun@es e cargos para fins políticos

eleitorais, sindicais ou de representação, ou que tenha por base os empregados,
colaboradores ou quaisquer pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com as
finalidades do Município.

§ 1o - As atividades da Administração Municipal e, especialmente, a

execução de planos e programas de governo, obedecerão aos princípios de
planejamento e coordenação.

§ 2" - Na elabora@o e execução de seus programas, o MunicÍpio

efetuará a hierarquização das prioridades, de acordo com a necessidade da obra ou
serviço e o atendimento do interesse coletivo visando a manutenção e melhorias da
prestação de serviços públicos a comunidade.

Art. 4o - A atuação do Município em áreas assistidas pela ação do

Estado ou da União será supletiva e, sempre que for o caso, buscará mobilizar os
recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

Art. 5o - A ação do Govemo Municipal será norteada especialmente
pelos seguintes princípios básicos previstos na Constitui@o Federal, na Constituição
doE
legisl

de Goiás, na Lei Orgânica do Município de Anhanguera e em outras
esparsas, priorizando:a

r
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| - a valorização dos cidadãos anhanguerinos, cujo atendimento deve
constituir meta prioritária da Administração Municipal;

ll - o aprimoramento permanente da prestação dos serviços públicos

de competência do Município;

lll - o entrosamênto com o Estado e a União para a obtenção de
melhores resultados na prestação de serviços de competência concorrente;

lV - o empenho no aprimoramento da capacidade institucional da

Administração Municipal, principalmente através de medidas visando:

a) - a simplificação e o apeúeiçoamento de normas, estruturas
organizacionais, métodos e processos de trabalho;

b) - a coordenação e a integração de esforços das atividades de

administração centralizada;

c)- o envolvimento funcional dos servidores públicos municipais; e

d) - o aumento de racionalidade das decisões sobre a alocação de
recursos e a realização de dispêndio da administração municipal.

V - desenvolvimento social, econômico e administrativo do Município,

com vistas ao fortalecimento de seu papel no contexto da região em que está situado;

Vl- disciplina criteriosa no uso e parcelamento do solo urbano, visando
a sua ocupação equilibrada e permanente e a obtenção de melhor qualidade de vida
para os habitantes do Município, preservando o meio ambiente e os recurso hídricos;

Vll - integração da populaçâo à vida político-administrativa do
Município, através da participação de grupos comunitários no processo de

levantamento e debate dos problemas sociais, fortalecendo o primado do Governo
Democrático e Participativo;

Vlll - fomento à cooperação e ao associativismo especialmente nas

ações de planejamento municipal; e

lX - atendimento e observância estrita das normas da Lei de
/,

/
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Responsabilidade l-rscal e cle controlaoona rnrerna.

TITULO III

DA ORGANTZAçÃO E ESTRUTURAçÃO DA PREFETTURA

CAPITULO I

DA CONSTTTUTçÃO E NOMENCLATURA DOS ÓneÃOS

Art. 60 - A preÍeitura Municipal de Anhanguera, na execução de suas
finalidades de govemo e gestão, é constituída dos seguintes órgãos, hierarquicamente
e diretamente subordinados ao Gabinete do Prefeito Municipal:

I - Órgãos de Assessoramento Direto:

a) - Gabinete do Prefeito;

b) - Gabinete lnstitucional do Vice-Prefeito.

Il - Órgãos Auxiliares:

a) - Secretaria Municipal de Administração, Governo e Planejamento;

b) - Secretaria Municipal de Orçâmênto e Finanças;

c) - Secretaria Municipal de Educação e Culfura;

d) - Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social;

e) - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico;

f) - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo, lndústria e

Comércio e Agricultura;

g) - Secretaria Municipal de Desporto e Lazer;

h) - Secretaria Municipal de Obras e Transportes.

lll - Órgãos Colegiados e Consuttivos do Poder Executivo:

,il
/

- Conselho Municipal de Educação;
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b) - Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social de
Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação - FUNDEB;

c) - Conselho Municipal de Alimenta@o Escolar;

d) - Conselho Municipal de Assistência Social;

e) - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

f) - Conselho Tutelar;

g) - Conselho Municipal de Saúde;

h) - Conselho Municipal do Meio Ambiente;

i) - Conselho Municipal de Turismo;

j) - Conselho do IPASA.

CAP|TULO II

OA ESTRUTURA COMPLEMENTAR DOS ORGÃOS

Art. 70 - Os órgãos classificados como de Assessoramento Direto e
Auxiliares, terão sua estrutura composta da seguinte forma:

l- Gabinete do Prefeito:

a) - CheÍia Especial de Gabinete;

b) - Chefia Especial de Comunicação;

c) - Sistema de Controle lnterno;

d) - Departamento da Junta do Serviço Militar (DJSM);

e) - Gabinete lnstitucional do Vice-Prefeito.

Planejame
ll- Secretaria Municipal de Administração, Governo e

Iu
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a) - Departamento de Recursos Humanos:

b) - Departamento de Patrimônio, Almoxarifado e Fiscalização:

1) - Divisão de Patrimônio e Almoxarifado;

c) - Departamento de Protocolo e Processamento de Dados.

lll-Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças:

a) - Departamento de Compras, Licita@es e Contratos;

b) - Departamento de Tesouraria, Coletoria e Controle de Contas.

lV - Secretaria Municipal de Educação e Cultura:

a) - Departamento de Cultura;

b) - Departamento de Direção Escolar;

c) - Departamento da Rede Municipal de Ensino;

d) - Departamento de Direção do Centro Municipal de Educação lnfantil
- CMEI "Sônia Maria Dias";

1 ) - Superintendência de Alimentaçâo e
(SMATE);

Transporte Escolar

2) - Divisão de Auxílio ao Ensino lnÍantil;

3) - Divisão de Atividades Recreativas lnÍantil;

4) - Divisão de Ensino Fundamental e Pré-Escola;

5) - Divisão de Coordenação Pedagógica;

6 Divisão de Apoio Pedagógico.

2) - Divisão de Fiscalização.

1) - Divisão de Publicações Gerais;
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V) - Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social:

a) - Departamento de Ação Social;

1) - Divisão de Eventos e Cursos;

2) - Divisão de Higienização e Limpeza.

Vl) - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico:

a) - Departamento de Saúde de Vigilância Sanitária;

b) - Departamento de Serviço de Saúde Básica;

1 ) - Divisão de Medicamentos e Farmácia;

2) - Divisão de Limpeza e Desinfecção;

3) - Divisão de Agendamento e Atendimento à Unidade Básica de
Saúde;

4) - Divisão de Higienização e Lavanderia.

Vll) - Secretaria itlunicipal de teio Ambiente, Turismo, lndústria
e Comércio e Agricultura:

a) - Departamento de Meio Ambiente, Turismo, lndústria e Comércio e

Agricultura;

1 ) - Divisão de Proteção e Controle da Fauna e da Flora

VIll) - Secretaria Municipa! de Desporto e Lazer:

a) - Departamento de Esportes e Lazer;

1)- Divisão de Esporte lnfantil e Base.

lX) - Secretaria Municipal de Obras e TranspoÉes:

§- o.p rta ento de Obras e Engenharia:
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1) - Divisão de Obras e Engenharia;

b) - Departamento de Transportes e Serviços Públicos;

1) - Divisão de Serviços Urbanos;

2) - Divisão de Praças e Jardins;

4) - Divisão de lluminação Pública

c)- Departamento de Manutençâo e Conservação de Frota;

Art. 8o - Os órgãos da administraçao indireta serão vinculados ao Poder
Executivo, por linha de coordenação, compreendendo os reÍeridos, o lnstituto de
Previdência e Assistência Social dos Servidores Públicos Municipais - IPASA, entre
outros a serem eventualmente criados.

§ 10 - Para Íins de uniÍicação de base legal quanto a cargos, fun@es e
vencimentos, fica designado que o IPASA terá sua estrutura composta da seguinte
forma:

I - INSTITUTO DE PREVIDÊNCh DOS SERVIDORES DE

ANHANGUERA (IPASA):

a) - Superintendência do IPASA;

b) - Departamento Financeiro:

1) - Divisão de Apoio e Gestão.

§ 20 - Os órgãos da administração indireta serão regidos por leis,

estatutos e regimentos próprios.

CAPITULO III

OA COMPETÊNCN E ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS

Art. 9o - As competências básicas dos órgãos criados por esta lei serão
exercidas nos termos e condições estabelecidos na respectiva legislação de sua

3) - Divisão de Coleta de Lixo;
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criação, estruturação e alteração, observadas as disposi@s contidas na Lei.Jr=:-.:-
do Município, na Constituição do Estado de Goiás e na Constituição Federal, conforme
constante no ANEXO l.

CAPITULO IV
DOS ORGÃOS CONSULTIVOS E DELIBERATIVOS

sEçÃo ÚNrcA
Dos Conselhos Municipais

Art. 10 - As competências dos conselhos municipais de que trata o
artigo 60, lll e respectivas alíneas desta Lei serão exercidas nos termos e condições
estabelecídos na respectiva legislação de sua criação, estrufuração e alteração,
observadas as disposi@es contidas na Lei Orgânica do Município, na Constituição do
Estado de Goiás e na ConstituiÇão Federal.

Parágrafo único - Os Conselhos de que trata o aúigo 60, lll e

respectivas alíneas desta Lei serão subordinados ao Chefe do Poder Executivo e
manterâo vínculo com as pastas administrativas que guardem identidade com suas

respectivas áreas de competências, conforme dispuser o organograma básico da
Prefeitura.

CAPíTULO V
DOS CARGOS E FUNçÕES

Art. 11 - Para prover a estrutura administrativa instituída por esta lei,

Íicam criados os cargos de provimento efetivo conforme ANEXO ll e de provimento

em mmissão na forma do ANEXO lll, que são parte integrante a esta lei, com

atribuições, vencimentos e carga horária na forma que menciona.

Arl- 12 - Ficam criadas as funções gratificadas dados na forma do

ANEXO lV que é parte integrante a esta lei, com enquadramentos e nos percentuais

constantes nesta.

Art. 13 - Os detentores de mandato eletivo e Secretários Municipais
serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o

acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação

ou outra espécie remuneratória.

I - A alteração da remuneração dos servidores públicos e o subsídio
dos d tores de mandato eletivo e Secretários Municipais somente poderão ser
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fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

ll - A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos e fun@es da
administração direta, autárquica e fundacional, dos detentores de mandato eletivo e
dos demais agentes políticos, bem como os proventos, pensões ou outra espécie
remuneratória, percêbidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais

ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie,
do Chefe do Poder Executivo no âmbito do Poder Executivo, nem a 10%(dez por
cento) do subsídio dos Deputados Estaduais no âmbito do Poder Legislativo.

Art. '14 - Os cargos constantes no ANEXO Ill se destinam ao exercício
de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho
de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais da administração, pressupondo

a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado,
contendo atribuiçôes descritas, de forma clara e objetiva.

sEçÃo Únrcl
Das Gratificações e Funções Gratificadas

Art. 15 - Ao servidor no exercício de atividades de natureza
extraordinária, precária e transitória, estranhas ao Érgo efetivo, entre elas, o
desempenho de direção, chefia e assessoramento, quando em regime de dedicação
exclusiva e na forma que dispuser o respectivo regulamento, poderá ser atribuída
gratiÍicação de até SO%(cinquenta por cento) da respectiva remuneração, a critério do

CheÍe do Poder Executivo e de acordo com a disponibilidade orçamentária
observadas as seguintes hipóteses:

| - desempenho de atribuições de coordenação no âmbito do serviço
público municipal;

ll - designação para responder por órgãos da administração do Poder
Executivo.

§ 1o - Compreende-se por desempenho de atribuições de coordenação,
o conjunto de atividades de organização, estruturação, ordenação e direção de
planos, serviços, a@es, programas e/ou projetos especíÍicos da administração
municipal, em que seja desejável o vínculo de conÍiança ou dos quais possa resultar
a obrigaçâo de coordenar outros servidores municipais, observado, ainda, o seguinte:

/



a) - transitoriedade do vínculo (propúe r labore), limitado ao período

estritamente necessário à conclusão dos planos, serviços, ações, programas ou
projetos específicos a que se referir;

b) - atribuições de coordenação que devem ultrapassar aquelas
próprias e inerentes ao cargo efetivo ocupado;

c) - tratar-se de função de chefia, direção ou assessoramento, na forma
do art. 37, V, da Constituição Federal de í988;

d) - as atribui@es do cargo efetivo devem ser compatíveis com a
capacidade decisória necessária à função gratificada exercida;

e) - demonstração de que a função gratificada é condição indispensável
para que a administração atue com a eficiência desejada;

í) - restar demonstrada a habilitação técnica ou experiência específica
do(a) servidor(a) gratificado(a), proporcional às atribui@es de coordenação a serem
exercidas, que justifique a confiança inerente à gratifica@o.

§ ? - Compreende-se mmo designação para responder por órgãos da
administração do Poder Executivo a gratiÍicaçâo concedida ao servidor efetivo no
período em que estiver cheÍiando e dirigindo órgão intemo do Poder Executivo
Municipal, nos níveis de Secretaria Municipal, Diretorias e Divisões, conforme a
êstrutura orgânica da administraçáo.

§ 3" - A gratificação de que trata o art. 15 desta lei será concedida nos

segulntes percentuais, incidentes sobre o valor do vencimento do servidor, relativo ao
seu cargo efetivo:

I - 20% (vinte por cento), para as Funções Gratificadas de Nível I - FG-

ll - 30% (trinta por cento), para as Funções Gratificadas de Nível 2 -
FG-II;

lll - 4Oo/o (quarenta por cento), para as Funções Gratificadas de Nível 3
- FG-ilt.

lV - 50% (cinquenta por cento), para as Funções Gratificadas de Nível

t;

4-FY
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§ 4" - A gratiÍicação por desempenho de atribuições de chefia/
coordenação no âmbito do serviço público municipal, prevista no inciso ldo art. 15

desta lei, podeÉ ser concedida da seguinte forma:

a) - Função Gratificada de Nível 1 - FG-l: poderá ser concedida nos
casos em que o servidor for designado para chefiar e/ou coordenar planos, serviços,
ações, programas ou projetos específicos da administração municipal sem a

necessidade de chefia/coordenação e liderança de outros servidores municipais;

b) - Função Gratificada de Nível 2 - FG-ll: podeÉ ser concedida nos

casos em que o servidor for designado para chefiar e/ou coordenar planos, serviços,
ações, programas ou projetos especÍficos da administração municipal em que for
necessária a chefia/coordenação e liderança de outros servidores municipais;

c) - Função GratiÍicada de Nível 3 - FG-lll: poderá ser concedida nos

casos em que o servidor for designado para chefiar e/ou coordenar planos, serviços,

ações, programas ou projetos específicos da administração municipal, para os quais

Íor indispensável habilitação técnica específica e necessária a chefia/coordenação;

d) - Função Gratificada de Nível 4 - FG-IV: podeÉ ser concedida nos

casos em que o servidor for designado para cheÍiar e/ou coordenar planos, serviços,
ações, programas ou projetos especíÍicos da administração municipal, para os quais

for indispensável habilitação técnica específica e necessária a direção e liderança de

outros servidores municipais.

§ 5" - A gratificação por designação para responder por órgãos da
administração do Poder Executivo, prevista no inciso ll, do caput do art. 15, será

concedida da seguinte forma:

a) - Funçâo Gratificada de Nível I - FG-l: poderá ser concedida nos

casos de designação de servidor efetivo para responder por quaisquer das Divisoes
previstas na estrutura orgânica da administração;

b) - Função GratiÍicada de Nível 2 - FG-ll: poderá ser concedida nos

casos de designação de servidor efetivo para responder por quaisquer das Diretorias
previstas na estrutura orgânica da administração;

c) - Funçâo Gratificada de Nível 3 - FG-lll: poderá ser concedida nos

casos de designação de servidor efetivo para responder por quaisquer das Autarquias
Municipais s na estrufura orgânica da administra@o;



d) - Função Gratificada de Nível 4 - FG{V: poderá ser concedida nos
casos de designação de servidor efetivo para responder por quaisquer das Secretarias
Municipais previstas na estrutura orgânica da administração.

§ 60 - Não se concederá a gratificação prevista no inciso ll do caput
deste artigo quando houver servidor(a) ocupante de cargo em comissão nomeado
para responder pelo órgão da administração municipal, ressalvados os casos de
licença, férias e outros afastamentos previstos na legislação especíÍica, estritamente
pelo período do afastamento.

Art. 16 - A função gratiÍicada é destinada a atender e recompensar o
exercÍcio de encargos de confiança especiais de direção, chefia e assessoramento,
bem como naquelas em que não se justifique a criação de cargo efetivo ou em
comissão, exigindo do(a) servidor(a) maiores responsabilidades e atribuiçoes
considerando:

| - o exercício de função de confianç, de direção e chefia;

ll - a prestação de serviços em função de confiança de assessoramento
extraordinário, no exercício de tarefas que exijam maior técnica ou conhecimento e/ou
experiência específica para atividades fora das atribuições previstas para o cargo.

§ 1" - Considera-se exercício de função de confiança de direção e/ou

chefia conduzir e motivar os servidores diretamente subordinados ao respectivo setor
ou unidade, a executarem suas tarefas a fim de alcançar os objetivos organizacionais
perseguidos pela administração, exercendo coordenação, liderança, processos

decisórios e motivação, e desenvolvendo atribui@es superiores, compatível com a
natureza comissionada de secretário(a), diretores e/ou chefes de departamento, sem

semelhante nível de complexidade, assumindo atribuições de direção e/ou chefia da
respectiva unidade ou setor, compreendendo a organização, orientação, flscalização
de trabalho, desenho de políticas e processos, criação de fluxos de área, elaboração
e implementação de procedimentos e políticas administrativas junto ao setor sob sua
direção e/ou cheÍia para garantir a realização de todas as atividades e operações das

atribuições e serviços sob sua responsabilidade, concedida nos percentuais e formas
descritos no art. 15, §§ 3",4'e 5";

s;\NH_A.n*"G^^_iJjRÃ

§ 2" - Considera-se exercício de função de confiança de
assessoramento no desenvolvimento de atribuições técnicas especializadas, com
vista a promover o atendimento de demandas transitórias, não permanentes, na

realizaçà/ de atividades que exigem maior grau de expertise para frente, comprovada

t'
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pela técnica e/ou experiência na área, e/ou em prestação de serviços extraordinários,
exercidos fora das atribui@es naturais do cargo, bem como o exercício de funções
compatíveis com a natureza do cargo eÍetivo ocupado, que não estejam previstas

dentre o rol de atribui@es gerais e especificas definidas neste ou em outro regramento
legal de âmbito municipal, se mostrando essencial e necessária a perfeita execução
da atividade no setor de lotação prestando assessoria extraordinária a municipalidade

visando o atendimento do interesse público, tais como o desempenho de atividades

de:

a) - motorista, na realizaçao de atividades especíÍicas de transporte
coletivo de passageiro, no âmbito escolar, bem como no programa de apoio aos
trabalhadores cidadãos e moradores anhanguerinos, que trabalham na cidade de

Catalão, situaçoes, que demandam maior cuidado, empenho, compreensão,

dedicação e tecnicidade na condução do veículo, permitindo sua melhor conservação,

em cumprimento de uma jomada quase sempre maior, bem como ainda a resolução

de situações peculiares de natureza exclusiva do exercício da função;

b) - motorista, na realização de atividades específicas de transporte

coletivo de passageiro, no atendimento das necessidades específicas da Secretaria

Municipal de Saúde e Saneamento Básico, de transporte de enfermos para tratamento
noutras localidades, situaçôes que exigem maior empenho e dedicação do servidor
ante a uma jomada sempre maior durante os dias da semana, pelas necessidades de

saída antes do horário habitual e chegada ao período noturno, além de melhor técnica

na condução do veículo e seu(s) passageiro(a) em rodovias e cidades de maior porte,

com fluxo intenso de veÍculos;

d) - atenção em saúde, para atendimento de demanda especíÍica e

técnica no assessoramento de programas, projetos e frentes do Governo Federal ou

Estadual, ou em decorrência de outra espécie de mnvênio de cooperação, inclusive

com a iniciativa privada, que exija designação para assessoramento direto a demanda

ante a necessidade de acompanhamento, monitoramento e geração de dados

permanentes para alimentação de sistemas de controle da Secretaria Municipal de

Saúde aneamento Básico;

c) - motorista da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico

e conforme alínea "b", excedendo ainda situações mais peculiares que atraem a
necessidade da disposiçâo permanente do servidor aos finais de semana e feriados,

para atendimento das situações de urgência e emergência em plantão, diurno e
noturno, com o assessoramento em situações especíÍicas no auxilio no atendimento

de transporte do paciente;



e) - manutenção e cuidados permanentes, e específicos na

conservação do gramado do Complexo Esportivo "João Dias Batista (Bananão)", que

exigem grau de expertise e técnica, inclusive no acompanhamento do estádio nos dias

de jogos e treinos;

f) - operador de máquinas, na realização de atividades específicas de
manutenção e conservação permanente das estradas vicinais, que exige perícia,

técnica e expertise própria, bem eomo dedicaçao em horários diÍerenciados, aos finais
de semana e Íeriados;

g) - zelo e conservação permanente da frota de veículos e máquinas

do município promovendo a lavagem e o enceramento dos veículos, e a lavagem e
engraxamento do maquinário, com dedicação e técnica específica para a finalidade;

h) - execução de serviços de carpintaria realizando trabalhos

específicos em madeira, no conserto de móveis, fenamentas, artigos para construção

civil, entre outros, permitindo a conservação dos prédios públicos e o auxílio a

comunidade carente, assessorando a municipalidade em frente técnica e de difícil

execução;

i) - auxílio permanente ao departamento de esporte com execução de

serviços extraordinários de roupeiro, promovendo a perfeita lavagem, passagem e

organização dos uniformes utilizados pelos jogadores em dias de treinos e jogos;

j) - atividades relativas de auxílio extraordinário ao combate de

endemias, controle de pragas e vetores, e a desinfecção de prédios e logradouros
públicos e afins, assessorando a municipalidade na utilização, manuseio e aplicaçao
de produtos químicos com maior técnica de segurança e menor risco a coletividade;

l) - desempenho de atividades extraordinárias de cheÍia de equipe de

trabalho, designadas pela direção imediata com foco a promover o trabalho rotineiro,
próprio das atribui@es dos respectivos cargos;

k) - manutenção e cuidados permanentes e específicos na

conservação da grama dos canteiros e praças, que exigem diante da grande

exposição ao tempo, grau de expertise e técnica, com dedicação extraordinária
permanente aos locais, também aos finais de semana e feriados;



m) - atividades de auxílio na organiza@o, coordenação e chefia em
eventos e de apoio na realização da oficinas da Secretaria de Assistência e Promoção
Social;

n) - desempenho de atividades extraordinárias de coordenação e

monitoramento de equipe de trabalho, designadas pela chefia imediata com foco a
promover o trabalho rotineiros, próprios das atribuições dos respectivos Glrgos; e

o) - desempenho de atividades extraordinárias de coordenação
designadas pela cheÍia imediata com foco a promover o lançamento de informa@es
e dados em software do Governo Estadual ou Federal, no âmbito da Secretaria de
Assistência e Promoção Social.

§ 3" - Considera-se assessoramento no desempenho de encargos
especiais, o exercício de funções essenciais para a administraçáo, que demandem
atuaçâo do servidor público mediante a convocação formal, individualmente ou em
comissão, para elaborar trabalho relevante de especial interesse do serviço público

municipal, que não constituam atribuições rotineiras do cargo, a exemplo do

desempenho de serviços e atribuiçôes:

a) - na prestação de contas /aÍu sensu, operalização de sistemas

específicos, eletrônicos ou não, implantados pela administração e de necessidade da
gestão;

b) - de auxiliar, fiscal ou membro de comissão de concurso público e
processo seletivo, comissão de processo administrativo, comissão de sindicância, ou

comissão permanente de licitações e pregoeiro.

§ 4" - As fun@es gratificadas de que trata o art. 16, § 2' desta lei

poderão ser concedidas nos seguintes percentuais, incidentes sobre o valor do

vencimento do servidor, relativo ao seu cargo efetivo:

l- 15%(quinze por cento), para as Funções GratiÍicadas de Nível 5 -
FG-V;

ll - 2O%(vinte por cento), para as Fun@es GratiÍicadas de Nível 6 - FG-
VI;

FG-VII.
lll - 3O%(trinta por cento), para as Funções GratiÍicadas de Nível 7 -
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lV - S0%(cinquenta por cento), para as Funções GratiÍicadas de Nível

8 - FG-Vilt.

§ 5' - As fun@es gratificadas por exercício de assessoramento no

desempenho de encargos especiais de funçoes essenciais para a administração no

âmbito do serviço público municipal, previstas no § 2" deste artigo, poderão ser
concedidas da seguinte Íorma:

a) - Função Gratificada de Nível 5 - FG-V: poderá ser concedida nos

casos em que o servidor for designado ao serviço dentro das situações previstas nas

alíneas, "b",'e", .fl, "9", "K, e "m" do § 2';

b) - Função Gratificada de Nível 6 - FG-VI: podeÉ ser concedida nos

casos em que o servidor for designado ao serviço dentro das situações previstas nas

alíneas "a",'o", "h", e "i", do § 2";

c) - Função Gratificada de NÍvel 7 - FG-Vll: poderá ser concedida nos

casos em que o servidor for designado ao serviço dentro das situa@es previstas nas

alíneas "n", e'1", do § 2";

d) - Função Gratificada de Nível I - FG-Vlll: poderá ser concedida nos

casos em que o servidor for designado ao serviço dentro das situa@es previstas nas

alíneas "c", "d", e "1" do § 2'.

§ 6' - As funções gratiÍicadas de que trata o art. í6, § 3" desta lei

poderão ser concedidas nos seguintes percentuais, incidentes sobre o valor do

vencimento do servidor, relativo ao seu cargo efetivo:

I - 30% (trinta por cento), para as Funções Gratificadas de Nível 9 - FG-

IX;

ll - 40% (quarenta por cento), para as Funções Gratificadas de Nível 10

- FG-X;

§ 7' - As fun@es gratificadas por exercício de assessoramento no

desempenho de encargos especiais, o exercício de fun@es essenciais para a

administraçáo, que demandem atua@o do servidor público mediante a convocação
Íormal, individualmente ou em comissão, para a administra@o no âmbito do serviço
público municipal, previstas no § 3" deste artigo, poderão ser concedidas da seguinte

forma:
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a) - Função Gratificada de Nível 9 - FG-IX: poderá ser concedida nos
cersos em que o servidor for designado ao serviço dentro das situa@es previstas na
alínea "a", do § 3";

b) - Função Gratificada de Nível 10 - FG-X: poderá ser concedida nos
casos em que o servidor for designado ao serviço dentro das situações previstas na
alÍnea "b", do § 3".

Art. '17 - As vantagens que trata o art. 16 seÉo percebidas

cumulativamente com o respectivo vencimento ou remuneração do(a) servidor(a),
sendo de caráter transitório, não permanente, ressalvadas as hipóteses de
incorporação, não podendo ser acumuladas, nem podendo ultrapassar o percentual

de 100%(cem por cento) sobre a remuneração do(a) servidor(a), sempre revestido de
dedicação exclusiva ao serviço público ao Município de Anhanguera.

ParágraÍo único - O ato de concessão da gratiÍicação nos casos
previstos em lei não constitui direito adquirido do(a) servidor(a), sendo condicionado,

à existência de orçamento e à necessidade, avaliação e autorização exclusiva e
discricionária do Chefe do Poder Executivo, de ofício ou a requerimento dos agentes
políticos, diante da necessidade e possibilidade da administração avaliada
casuisticamente.

Art. 18 - A fixação do percentual de gratificaÉo incidente sobre a
remuneração do(a) servidor(a), constante nos art. 15 e 16, deve obrigatoriamente
seguir as nomenclaturas e enquadramentos previstos no quadro do ANEXO lV.

Art. 19 - Não perdera automaticamente o encargo gratificado o

funcionário que se ausentar temporariamente em decorrência de Íérias, licença-
prêmio ou para tratamento de saúde, devendo, contudo, comunicar o Departamento

de Recursos Humanos com a devida justificativa.

CAPíTULO V]
DO REGIMENTO INTERNO DÂ PREFEITURA

Art. 20 - Sem prejuÍzo das atribuiçôes de todos os cargos e unidades
descritos nesta Lei e seus anexos, o Regimento lnterno da Prefeitura de Anhanguera
disporá acerca das atribuições especÍficas e detalhadas de cada cargo devendo ser
baixado por decreto do Chefe do Poder Executivo no prazo de até '180 (cento e oitenta)
dias, a contar da vigência desta Lei, devendo explicitar:

AS atribui@es gerais e específicas dos diferentes órgãos e,/

/r'
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unidades administrativas da PreÍeitura Municipal de Anhanguera;

ll - as atribuições específicas, detalhadas e comuns dos servidores

investidos nas fun@es de direção e cheÍia;

lll - as normas de trabalho que, por sua natureza, não devem

constituir normas em separado; e

lV - outras disposições julgadas necessárias.

Att. 21 - Por intermédio do Regimento lntemo o Chefe do Poder
Executivo poderá delegar competência às diversas unidades administrativas para

proferir despachos decisórios, podendo a qualquer momento, avocar segundo seu

único critério, a competência delegada.

§ 1o - São indelegáveis as competências decisórias do Chefe do Poder

Executivo, nos casos previstos na Lei Orgânica do Município e em outras legislações
pertinentes.

§ 2' - Observado o disposto neste artigo, são delegadas aos

Secretários Municipais as seguintes competências:

ll - aplicar multas previstas em Lei, nos contratos ou convênios, bem

como revêJas quando for o caso;

lll - aprovar projetos de edificação e planos de loteamento, aumento e

zoneamento urbano, ou para fins urbanísticos; e

lV - resolver sobre requerimentos, reclama@es ou representações

que lhe forem dirigidas.

SEçÃO !

DAS COMPETÊUCNS COIIUNS

Subseção I

Dos Secretários Municipais

| - celebrar convênios com entidades públicas ou privadas para a
realização de objetivos de interesse do Município;

u



Art- 22 - Os Secretários Municipais, auxiliares diretos e imediatos do

Chefe do Poder Executivo, são essenciais à Administração, competindo-lhes em
comum, além das atribuições instituídas na Lei Orgânica do Município em outras leis,

o seguinte:

| - planejar, organizar e dirigir as atividades inerentes a sua Secretaria,

tendo em vista atingir qualitativamente as metias preestabelecidas;

ll - aprovar propostas de planos e rotinas de trabalho, programas de

aperfeiçoamento de medidas e outros, analisando processos, relatórios e outros
documentos, propondo alterações necesúrias, objetivando a melhoria da qualidade

dos serviços;

lll - executar as políticas governamentais, apresentando informes a

conclusões pertinentes a sua Secretaria, a fim de contribuir para a deÍinição dos
objetivos a serem alcançados;

lV - analisar os resultados dos programas estabelecidos para a sua

Secretaria, observando os aspectos técnicos, o cumprimento dos prazos, recursos

materiais, humanos e financeiros empregados, grau de aplicabilidade e outros,

objetivando a avaliação e decisão quanto ao cancelamento, reformulação ou

continuidade dos mesmos;

V - representar a sua Secretaria deliberando sobre políticas, diretrizes,

normas gerais, estruturas, planos de metas, operações e aplicações de recursos,

demonstrativos e outros;

Vl - analisar e, se Íor o célso, aprovar propostas orçamentárias

apresentadas pelas áreas subordinadas à sua Secretiaria, bem como propor

alterações nas mesmas, visando ao desenvolvimento das atividades dentro dos
padrões requeridos;

Vll - participar de reuniôes internas, intercambiando informações,

apresentando sugestões, negociando e/ou cobrando metias de trabalho e outros

assuntos inerentes à sua Secretaria;

Vlll - executar as determina@es do Prefeito relativamente aos
interesses da Prefeitura;

lX - coordenar as negociações e a execução de convênios, parcerias e



X - zelar para que a comunidade esteja permanentemente informada
das atividades de sua Secretaria, bem como coordenar as atividades em que esta
participe;

Xl - manter contato com os órgãos municipais, estraduais e Íederais,
visando à obtenção de recursos para viabilizar as ações da Prefeitura;

Xll - zelar pelo cumprimento das normas do Município, orientando
seus subordinados na sua observância;

xlll - acompanhar e avaliar o desempenho dos seus subordinados,
para fins de aproveitamento de potencialidade e aperfeiçoamento;

XIV - demonstrar, periodicamente, ao Prefeito, em especial, a situaçao
da pasta administrativa da qual seja titular, inclusive apresentando relatórios @ncisos
e precisos de sua gestão;

XV - aplicar multas previstas em lei, nos contratos ou convênios, bem
como revê-las quando Íor o caso;

XVI - resolver sobre requerimentos, reclamações ou representação
que lhe forem dirigidas;

xvll - subscrever e reÍerendar atos e regulamentos referentes à sua
Secretaria;

Xvlll - expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e

regulamentos relativos aos assuntos de sua Secretaria;

XIX - apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços realizados pela

Secretaria;

XX - compaÍecer à Câmara Municipal, sempre que por ela convocado
ou convidado, e prestar informaçÕes nos termos da Lei Orgânica do Município e do

Regimento lnterno do Poder Legislativo; e

contratos com agentes Íinanceiros ou oom entidades públicas ou privadas federais,
estaduais ou municipais, com vistas à realizaçâo de objetivos de inleresse do
Município, especialmente da pasta administrativa da qual seja titular;



XXI - elaborar conjuntamente com as unidades que integram a sua
pasta administrativa o planejamento de compras e serviços, bem como o programa
orçamentário de sua secretaria.

PaÉgrafo único. Aplicam-se, no que couber, aos ocupantes de cargos
equivalentes a Secretário Municipal, as atribuições a que aludem o capuÍ deste artigo.

Subseção ll
Dos Diretores de Departamento e Chefes de Divisões

Art. 23 - Além das atribui@es que lhe são próprias, previstas nesta Lei

e a serem especificadas no Regimento Interno da Prefeitura de Anhanguera, compete
ao ocupante de cargo de Diretor de Departamento, Chefe de Divisão ou outro de iguais
n íveis hieÉrquicos:

| - promover, por todos os meios ao seu alcance, o aperfeiçoamento
dos serviços sob sua responsabilidade;

dirige;

lll - dividir o trabalho pelo pessoal sob seu comando, controlando
resultados e prazos, promovendo a coerência e a racionalidade das formas de
execução;

lV - apresentar ao superior imediato, na época própria, programa de
trabalho da unidade sob sua responsabilidade;

V - despachar diretamente com o superior imediato;

Vl - apresentar ao superior imediato, na época própria, relatório das
atividades da unidade que dirige, sugerindo providências para melhoria dos serviços;

Vll - despachar e subscrever certidões sobre assuntos de sua
competência;

Vlll - proferir despachos interlocutórios, em processos cuja decisão
caiba ao nível de direção imediatamente superior, e decisórios, em processos de sua
competência;

ll - exercer a orientação e coordenação dos trabalhos da unidade que
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lX - providenciar a organização e manutenção atualizada dos registros
das atividades da unidade que dirige;

X - propor ao superior imediato a realização de medidas para apuração
de faltas e inegularidades;

Xl - fomecer, anualmente, ao superior imediato, elementos destinados
à elaboração da proposta orçamentária relativa à unidade que dirige;

seu cargo;

Xlll - providenciar a requisição de material permanente e de consumo
necessário à unidade que dirige;

XIV - remeter ou fazer remeter ao arquivo geral os processos e papéis

devidamente ultimados e requisitar os que interessarem à unidade que dirige; e

xV - exer@r outras atribuições correlatas.

TíTULO V
DAS D|SPOSTçÔES FtNAtS

AÍ1. 24 - As unidades de que trata esta Lei considerar-se-ão criadas
da publica@o da presente e instaladas com a posse ou ato equivalente dos
respectivos titulares.

Art. 25 - Os órgãos da administração direta do Município deverão
funcionar em regime de mútua colaboração.

Parágrafo único - A subordinaçáo hierárquica define-se no enunciado
das competências de cada órgão, na composição da estrutura básica interna e no
organograma institucional da Prefeitura.

Art. 26 - Fica estabelecido o piso de 2O%(vinte por cento) dos cargos
em comissão da administração direta do Poder Executivo para ser preenchido

exclusivamente por servidores efetivos, em conformidade com o disposto no inciso
V do artigo 37 da Constituição Federal.

ID

Xll - fazer cumprir, rigorosamente, o horário de trabalho do pessoal a
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Parágrafo único - Para efeito de cálculo do percentual a que alude o
capuÍ deste artigo, podeÉ ser computado o número de funçôes gratificadas,
comissionadas e afins, ocupadas no âmbito da Prefeitura Municipal de Anhanguera,
somando-se a este o número de cargos comissionados ocupados por servidores
efetivos, apurando-se, assim, o número efetivo de servidores da caneira investidos
em ccrrgos e fun@es de confiança, o qual seÉ devidamente considerado no
precitado cálculo.

Art. 27 - O Prefeito poderá dispor, mediante decreto, sobre a
organiza@o e funcionamento da administração direita e indireta do Poder Executivo
quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos
públicos, bem como acerca da extinção de funções ou @rgos públicos, quando
vagos, em conformidade com o disposto nas alíneas 'a" e "b" do inciso Vl do artigo
84 da Constituiçâo Federal.

Art. 28 - O Chefe do Poder Executivo poderá estrabelecer, por ato
próprio, as siglas correspondentes aos órgãos e unidades da estrutura
administrativa, organizacional e institucional de que trata esta Lei, observadas as
normas técnicas previstas na Lei Complementar n' 95, de 26 de fevereiro de 1.998.

Art. 29 - Os vencimentos dos cargos de que trata esta Lei serão
recompostos atendido o disposto no artigo 37, X, da Constituiçâo Federal.

Art. 30 - O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura de
Anhanguera promoverá, no prazo máximo de até 30(trinta) dias, contados da data
de publicação desta Lei, as modiÍica@es que se façam necessárias no Quadro de
Pessoal, como resultado da aplicação deste ato legal, observada a respectiva data
de vigência.

Art. 31 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder no
Orçamento Geral do Município e demais peças do ciclo orçamentário aos
ajustamentos que se fizerem necessários em deconência desta Lei, observados os
elementos de despesa e as funções de govemo.

Art.32 - Para fins de atendimento ao disposto no inciso ldo § 1o do
artigo 169 da Constituição Federal, a execução desta Lei dependerá de prévia

dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal

e aos acréscimos dela deconentes.

Art. 33 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

/
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Art, 34 - Ficam revogadas expressamente as Leis Municipais n': 4!I!.,

de 3'l de janeiro de 1.997; 507, de 27 de março de 2.002; 508, de 27 de março de
2.002;543, de 16 de fevereiro de 2.005; 559, de 07 de dezembro de 2.006; 621, de
30 de junho de 2.010; 638, de 09 de maio de 2.01 1; 680, de 29 de abril de 2.014; 689,
de 02 de julho de 2.014;753, de 25 de julho de 2.0í 9; e ffl, de 08 de abril de 2.020.

ANHANGUERÀ Estado

P

GABTNETE DO PREFETTO rúUNtCtPAL DF
de Goiás, aos 27 dias do mês de maio do ano de 2020. f

rarcctscospí(na
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ANEXO I

oA oRGANTZAçÃO E ESTRUTURAçÃO BÁSrcA DOS ÓRGÃOS

Compete ao Gabinete do Prefeito municipal:

| - a iniciativa de leis, na forma e casos previstos na Lei Orgânica Municipal;
ll - representar o Município em juízo e fora dele;
lll - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir os

regulamentos para sua Íiel execução;
lV - vetar, no todo ou em parte, os projetos de leis aprovados pela Câmara;

V - decretar desapropriaÉo e instituir servidões administrativas, com prévia aprovação
da Câmara;
Vl - expedir decretos, portaria e outros atos administrativos;

Vll - permitir ou autonzar, com prévia aprovação da Câmara, o uso de bens municipais,
por terceiros;
Vlll- permitir ou autorizar, com aprovação da Câmara, a execução de serviços públicos,

por terceiros;
lX - prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional
dos servidores públicos;

X - enviar à Câmara os projetos de leis relativos ao orçamento afual e o plano plurianual

do Município e das suas autarquias;
Xl - encaminhar a Câmara os balancetes mensais e o balanço do exercício findo;

Xll - fazer a publicação dos balancetes municipais e das prestações de contas da

aplicaçáo de auxílios federais ou estaduais recebidos pelo Município, no pr.vo

determinado em lei;

Xlll - encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicaÉo e as prestações de

contas exigidas em lei;

XIV - fazer publicar os atos oficiais;

XV - prestar à Câmara, dentro de quinze dias, as informações pela mesma solicitada;

XVI - prover os serviços e obras da administração pública;

XVll - superintender a anecadação dos tributos, bem como a guarda e aplicação da

receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades

orçamentárias ou dos créditos aprovados pela Câmara;
XVlll - aplicar multas previstas em lei e contratos, bem como revê-las quando impostas

inegularmente;
XIX - resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representa@es que lhe forem

dirigidas;
XX - oÍlcializar, obedecidas às normas urbanÍsticas apliéveis, as vias e logradouros

públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara;

I - GABINETE DO PREFEITO
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XXI - convocar extraordinariamente a Câmara em caso de urgência ou interesse público

relevante;
XXll - aprovar projetos de edificações e planos de loteamento, amramento e
zoneamento urbano ou para fins urbanos;
XXlll - apresentar, anualmente, à Câmara, relatório circunstanciado sobre o estado das

obras e dos serviços municipais em execução, bem como o progr€rma da administraço
para o ano seguinte;
XXIV - organizar os serviços intemos das repartiçÕes criadas por lei, sem exceder as

veôas para qual foram destinadas;
XXV - contrair empréstimos e realizar operações de creditos mediante prévia

autorização da Câmara;
XXVI - providenciar sobre administração dos bens e sua alienação, na forma da lei;

XXVII - organizar e dirigir, nos termos da lei, os serviços relativos às tenas do Município;

XXVlll - desenvolver o sistema viário do Município;
XXIX - conceder auxÍlios, prêmios e subvençôes, nos limites das respectivas verbas
orçamentárias e do plano de distribuição, previamente aprovada pela Câmara;

XXX - providenciar sobre o incremento do ensino;
XXXI - estabelecer a divisão administrativa do Município, de acordo com a lei;

XXXII - solicitar o auxílio das autoridades policiais do Estado para garantia do

cumprimento da lei e da ordem do Município;
XXXlll - solicitar, obrigatoriamente, autorização da Câmara para ausentar-se do

MunicÍpio por tempo superior a 1S(quinze) dias;

XXXIV - adotar providências para a conservação e salvaguarda do patrimônio Municipal;

XXXV - publicar até 1S(quinze) dias após o encerramento de cada bimestre, relatório

resumido da execução orçamentária;
XXXVI - declarar o estado de emergência e/ou calamidade pública quando ocoÍrerem
fatos que justifiquem, obedecendo rigorosamente a legislação vigente;
XXXVII - requerer a autoridade competente a prisão administrativa de servidor público

municipal omisso ou remisso na prestação de contias do dinheiro público.

Compete a Chefia Especial de Gabinete:
| - prestar assistência ao Chefe do Executivo em suas relações político - administrativas

com os munícipes, órgãos, entidades públicas, privadas e associa@es de classe;

ll - preparar e expedir a conespondência do Prefeito;

lll - preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Prefeito;
lV - organizar a agenda do Chefe do Executivo Municipal;
V - audiências e recepção de petiçóes, reclamações, representa@es, denúncias ou

queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades
públicas integrantes da Administração Pública Municipal;

Vl - outras tareÍas atribuídas pelo CheÍe do Executivo.

a) - CheÍia Especial de Gabinete
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b) - Chefia Especial de Comunicação

Compete a CheÍia Especial de Comunicação:
I - planejar, executar e orientar a política de comunicação social da Prefeitura Municipal
de Anhanguera, objetivando a uniformização dos conceitos e procedimentos de
comunicação;
ll - executar as atividades de comunicação social do Gabinete do Prefeito;
lll - coordenar a contrataÇão dos serviços terceirizados de pesquisas, assessoria de
imprensa, publicidade e propaganda da Administração Municipal;
lV - coordenar as atividades de comunicação social dos órgãos e entidades públicas da
Prefeitura Municipal de Anhanguera, centralizando a orientação das assessorias de
imprensa dos órgãos e entidades públicas da Administração Municipal;
V - promover a divulgação de atos e atividades institucionais do Govemo Municipal;
Vl - promover, através de órgãos públicos, associações, imprensa, agências e outros
meios, a divulgação de projetos de interesse do Município;
Vll - coordenar e facilitar o relacionamento da imprensa com o Prefeito, os Secretários
Municipais e demais autoridades da Adminishação do Município;
Vlll - manter arquivo de notícias e comentários da imprensa do Estado sobre as
atividades da Administração Municipal, para fins de consulta e estudo;
lX - coordenar, juntamente com os demais órgãos do MunicÍpio, as informações e dados,
cuja divulgação seja do interesse da Administração Municipal;
X - coordenar a divulgação de notÍcias sobre a Administração Municipal na internet,
através do portal oficial da Prefeitura Municipal de Anhanguera;
Xl - coordenar a uniformização dos conceitos e padrões visuais com a aplicação dos
símbolos municipais da Prefeitura Municipal e todas as Secretarias e Órgãos vinculados;
Xll - proceder, no âmbito do seu Orgão, à gestão, ao controle e à prestação de contas
dos recursos financeiros colocados à sua disposição, bem como à gestão de pessoas e
recursos materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos
emanados do Poder Executivo Municipal;
Xlll - exercer outras atividades correlatas.

c) - Sistema de Controle lnterno
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| - estar vinculado aos princípios gerais destacados pelo Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado de Goiás devendo promover e buscar preferencialmente todas as
orienta@es e normas, sendo responsável pelo serviço de controle interno, competindo-
lhe, basicamente, superintender, organizar e supervisionar os serviços de controladoria
geral e auditoria intema, buscando darà govemança e ao serviço público como um todo,
a maior transparência e lisura possível no trato com a coisa pública, com a Íinalidade
de:
a) - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos
programas de governo e dos orçamentos do município;
b) - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eÍiciência, da
gestão orçamentária, Íinanceira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração
federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

c) - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos
direitos e haveres do município;
d) - apoiar o mntrole extemo no exercício de sua missão institucional;
e) - comprovar a legitimidade dos atos de gestão.

Requisito Básico - Os responsáveis pelo controle intemo deverão ser do quadro
de servidores efetivos da municipalidade e terão independência funcional
garantida, devendo ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou
ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado
de Goiás, sob pena de responsabilidade solidária.

d) - DepaÉamento da Junta do Serviço Militar (DJSM)

Compete ao Departamento da Junta do Serviço Militar (DJSM) o exercício de atividades
especÍÍicas de mobilização e todos os encargos relacionados com a defesa nacional no

âmbito do Município na forma da Lei Federal n" 4.375, de 17 de agosto de I .9il e suas
alteraçoes.

e) - Gabinete lnstitucional do Vice-Prefeito

Compete ao Gabinete lnstitucional do Vice-Prefeito dar o suporte necessário ao
cumprimento do desempenho das atribui@es previstas ao Prefeito, exercendo-as nos

casos de licença e/ou afastiamento da autoridade.

Compete à Secretaria Municipal de Administração, Govemo e Planejamento que

representa o Gabinete do Prefeito:

I - coordenar o fluxo de informaçoes e expedientes oriundos e destinados às demais
Secretarias Municipais e órgãos da administração em matérias da competência do
Chefe o Poder Executivo;

II - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E
PLANEJAMENTO
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Il - assessorar o Prefeito na análise política da ação governamental;

lll - executar e transmitir ordens, decisões e diretrizes políticas e administrativas do
Govemo;

lV - assistir o Prefeito em assuntos referentes à política e, particularmente, nas
relações com os demais Poderes;

V - assessorar o Prefeito na elabora@o de atos administrativos, mensagens,
decretos, projetos de lei e outros atos da competência do Chefe do Poder Executivo;

Vl - coodenar a ação administrativa do Govemo e o acompanhamento de programas

e polÍticas govemamentais;

Vll - orientar, coordenar, supervisionar e controlar as atividades de expediente e apoio
administrativo da Administração Pública Municipal.

Vlll - assessorar o Prefeito Municipal em assuntos de ecpnomia intema, programas e
políticas govemamentais;

lX - preparar, registrar, publicar e expedir os atos do Prefeito;

X - executar as atividades de assessoramento legislativo, acompanhando a
tramita@o na Câmara de projetos de interesse do Executivo, e manter contatos com
lideranças políticas e parlamentares do Município;

Xl - acompanhar a elaboração de projetos, campanhas e programas relativos à ação
de govemo;

Xll - supervisionar as atividades de comunicação administrativa;
Xlll - orientar e assistir o Prefeito em grau de consulta;
XIV - desempenhar as fun@es de articulação política e relações institucionais;
XV - desempenhar outras atividades conelatas em sua área de atuação, incluindo: o
controle dos bens patrimoniais; a administração dos Recursos Humanos; a organização,
numeração e arquivo geral de leis, decretos, portarias, atos normativos e demais
documentos do Poder Executivo; e o protocolo geral;

XVI - estudar, formular diretrizes, orientar normativamente, planejar, mordenar e
controlar os assuntos concementes ao pessoal da administra@o pública direta, bem
assim os referentes aos serviços gerais, à modemização administrativa e aos serviços
de tecnologia da informação;
)O/ll - superintender, supervisionar, coordenar e acompanhar as aquisições e controle
de bens e serviços, bem como os convênios, acordos, contratos e afins em que o
Município seja parte, elaborando projetos junto a organismos públicos das esferas
estadual e federal e, ainda, a respectiva prestação de contias dos recursos recebidos;
XVlll - planejar, coordenar e executar as atividades referentes ao planejamento

uóanístico, a programação e planejamento orçamentário e geral, ao acompanhamento
e supervisão da execução orçamentária, ao controle do ordenamento tenitorial urbano
e ao controle, auditoria intema e transparência da gestão pública e responsabilidade
fiscal.

I
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a) - DepaÉamento de Recursos Humanos

Compete ao Departamento de Recursos Humanos:

| - à Superintendência Administraüva de Recursos Humanos superintender,
supervisionar e acompanhar as ações relativas a recursos humanos e administração
de pessoal;

ll - ao Departamento de Recursos Humanos as atividades de recrutamento, registro,
controle e administração de pessoal da Prefeitura, constituindo órgão de apoio e
assessoramento direto e imediato à Secretaria de Administração, Govemo e
Planejamento;

Itlt- planelar e coordenar os serviços de recrutamento, mediante @ncurso público,
seleção, treinamento e demais atiüdades da administração de pessoal;

lV - elaborar e gerenciar a aplicação de planos de carreira:
V - propor medidas de aperfeiçoamento dos trabalhos dos servidores;
Vl - elaborar, coordenar e executar o sistema de avaliação de desempenho dos
servidores públicos municipais; e
Vll - propor programas, cursos e treinamento de servidores, para efeito de
desenvolvimento fu ncional na caneira.
Vlll- calcular e elaborar a folha de pagamento de servidores e agentes políticos;

lX- fiscalizar o cumprimento das atribuições dos servidores, podendo sugerir
penalidades, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;
X - expedir, controlar e fiscalizar os cartôes de controle de entrada e saída de
servidores;

Xl- controlar o lrabalho em horário extraordinário prestado pelos servidores;

Xll - manter arquivo e cadastro atualizados dos servidores, especialmente quanto à
situação íuncional, dependentes, faltas, licenças, férias e outros;

Xlll- elaborar a tabela anual de férias e submetê-la à aprovação do PreÍeito;

XIV- elaborar relatório sobre o comportamento do servidor, sob todos os aspectos, para

efeito de estágio probatório, atendido o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais; e

XV - coordenar a lotiação setorial dos servidores de acordo com as atribuigões dos
respectivos @rgos, submetendo-a, anualmente, à apreciação do Chefe do Poder
Executivo;
XVI - emitir parecer em processos ou assuntos administrativos relacionados com a
situação funcional dos servidores;

XVll - despachar os requerimentos de concessão de benefícios, licença, aposentadoria
e demais vantagens, em primeira instância, observada a competência do IPASA; e

Xvlll- emitir parecer em processos de progressão, promoção ou desenvolvimento na

caneira/os servidores integrantes do Quadro de Pessoal da Prefeitura.
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b) - Departamento de Patrimônio, Amoxarifado e Fiscalização

Compete ao Departamento de Patrimônio, Almoxarifado e Fiscalização por meio da
Divisão de Patrimônio e Almoxarifado as seguintes atribuições e funções dentro de suas
divisoes:

í) - Divisão de Patrimônio e Almoxarifado

Compete ao Departamento de Patrimônio, Almoxarifado e Fiscalização por meio da
Divisão de Divisão de Patrimônio e Almoxarifado:
| - supervisionar e acompanhar as ações relativas ao setor de patrimônio imobiliário e
mobiliário, ao controle de estocagem e almoxarifado e, ainda, no que se refere às
atividades, programas e ações relativas à tecnologia da informação, processamento de
dados e informática e gerenciamento administrativo da frota oficial;
ll - as atividades de coordenação e supervisão de recebimento, conferência,
armazenamento, inventário, distribuição e controle dos materiais utilizados na Prefeitura,
além de outras atribuições coÍrelatas a cÂda árca de atuação;
lll - auxiliar nos serviços de recebimento, conferência, armazenamento, inventário,
distribuiçao e controle dos materiais utilizados na Prefeifura;
lV - estabelecer estocagem mÍnima de segurança dos materiais e promover a
manutenção atualizada da escrituração referente ao movimento de entrada e saída dos
materiais e do estoque existente, além de exercer outras competências correlatas;
V - planejar, coordenar, controlar e executiar os serviços relacionados aos bens que
formam o patrimônio imobiliário e mobiliário da Prefeitura;
Vl - coordenar, orientar e controlar as atividades referentes a registro, tombamento,
padronização, inventário e controle de uso dos bens patrimoniais, além de outras
atribuições mrrelatas a cada área de atuação.

2) - Divisão de Fiscalização

Compete ao Departamento de Patrimônio, Almoxarifado e Fiscalização por meio da
Divisão de Fiscalizaçâo promover a fiscalização de todos os atos e fatos inerentes ao
departamento.

Compete ao Departamento de Protocolo e Processamento de Dados:
l- executar os serviços de protocolização, registro e distribuiÉo de expedientes,
conespondências, processos administrativos e outros atos ou documentos que
circulem no âmbito da Prefeitura Municipal;
ll - planejar, coordenar e executar as atividades de processamento de dados eletrônicos
e de tecnologia informática no âmbito da Prefeitura Municipal, além dos serviços de
protocolização e administração geral;
lll - gerenciar e executar os serviços de processamento de dados, manutenção de
máquinarr-e equipamentos de informática, desenvolvimento de sot?ware, bem como a

c) - Departamento de Protocolo e Processamento de Dados
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manutenção de redes, a manutenção e gerenciamento da página oficial da PreÍeitura na
Rede Mundial de Computadores, e o desenvolvimento de programas de
aperfeiçoamento e modemização da informação, instifucionalizando a gestÉio de forma
ürtual.

Compete, basicamente, à Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças,
superintender, coordenar e executiar as atividades referentes à anecadação das
receitas tributárias do Município, de lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos
e de registro dos atos e fatos de natureza contábil, Íinanceira e patrimonial, execução
orçamentária, cadastro técnico imobiliário, no âmbito da Prefeitura de Anhanguera, e
atividades conelatras.

a) - DepaÉamento de Compras, Licitações e Contratos

Compete ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos
| - superintender, supervisionar e acompanhar as a@es relativas a aquisições e
contrataçôes de bens e serviços por licitações públicas e dispensas na forma e limites
da Lei n" 8.666/93, sua atualizações e demais instrumentos do tipo;
ll - as atividades de coordenação e supervisão da aquisição de bens e serviços, do
sistema de registro de preços;
lll - organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores, o sistema de registro de
pre@s, o catálogo de materiais e demais serviços relacionados aos procedimentos

licitatórios e de compras.

í) - Divisão de Publicações

Compete ao Departamento de Compras, Licitaçôes e Contratos por meio da Divisão de
Publicações, promover com o rigor da lei todos os atos de publicidade necessários nos
prazos da Lei n" 8.666/93 e 10.520102, bem como as demais, atendendo ainda o
cumprimento das recomenda@es da Lei n" 12.527 e todas as instruções normativas
emanadas do TCM/GO em especial para coneta alimentação das informações
necessárias do departamento do Sistema COLARE e nos meios que se façam
necessários.

b) - Departamento de Tesouraria, Coletoria e Controle de Contas

Compete ao Departamento de Tesouraria e Controle de Contas:
I - Planejar, organizar e coordenar as atividades do departamento;
ll - Coordenar o planejamento e a execu@o das atividades orçamentárias e Íinanceiras
do Município de Anhanguera, promovendo a eficiência no uso dos recursos;
lll - Realizar os diagnósticos institucionais e da formulação de planos orçamentários e
fi nanceiros n7'Íorma recomendada ;

ilr - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORçAMENTO E FINANçAS
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lV - atuar na elaboração de peças e metodologias inerentes aos procedimentos

contábeis pertinentes ;

a) - acompanhar as etapas da despesa;

b) - emitir empenhos e notas de empenho;

c) - manter afualizado o plano de contas e estiabelecer normas e procedimentos
contábeis para o registro dos atos e fatos da gestêio orçamentária e financeira; e
d) - classificar as despesas do Município, observadas as normas, metodologias e
princípios estabelecidos na Lei n' 4.320, de 1.964, e na legislaçâo superveniente.
IV - Proceder o acompanhamento gerencial da execução orçamentária e financeira da
gestão;
V - Submeter à gestão, periodicamente, informa@s administrativas e técnicas e
relatórios e pare@res concementes à gestão orçamentária e financeira;
Vl - Cuidar das demais atividades conelatas com vista a promover a melhor e mais
eficiente Execução Oçamentária e Financeira do município cumprindo os instrumentos
de planejamento entrabulados e vigentes;
Vll - Gerenciar os recebimentos das UnidadeíOrgãos;
Vlll - Processar os pagamentos das Unidades/Orgãos;
lX - Manter as @ntias bancárias conciliadas;
X - Disponibilizar diariamente à Contabilidade o moümento registrado;
Xl - Controle diário das aplica@es financeiras;
Xll - as atividades de aplicação de técnicas e processos modemos de inscri@o e
cobrança da Dívida Ativa Municipal, diligenciando para que os débitos inscritos sejam
preservados de decadência, promover ou auxiliar na promoção da cobrança amigável
da dívida ativa, programar e emitir certidões da dívida ativa, além de exercer outras
atribui@es correlatas;
Xlll - planejar e coordenar as atividades de recebimento, pagamento, guarda e
movimentação dos recursos Íinanceiros e outros valores do Município;
lX - estimar e acompanhar impostos, inclusive o lmposto Sobre Serviços de Qualquer
Nafureza das empresas, bem assim na cobrança dos demais tributos municipais em
caÉter estimativo;
X - elaborar pauta de valores imobiliários periodicamente encaminhando a autoridade
competente;
Xl - expedir alvarás de licença de funcionamento;
Xll - coletar dados e informações cadastrais e proceder as üstorias em
estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços, extratores e
produtores;
Xlll - registrar, suspender, baixar ou cancelar inscrição no Cadastro de Contribuintes,
atendidas as Íormalidades legais;
XIV - distribuir, às unidades fixas ou móveis, os documentos inerentes à ação
arrecad controlar sua utilização;
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XV - anecadar os tributos municipais e outras receitas de sua competência;
XVI - autorizar impressão de documentos Íiscais e autenticar livros de escrituração,
segundo as normas específicas;
XVll - controlar o fluxo de documentos fiscais e de anecadação;
)ryUll - manter afualizadas coletâneas de leis, decretos, regulamentos e demais atos
que dispõem sobre matéria tributaria e fiscal, para orientiação de servidores e
contribuintes;
XIX - preparar, distribuir e controlar processos administrativo-tributários;
XX - expedir certidões de débitos e/ou quitações paÍa com a Fazenda Municipal.

I

Compete, basicamente, à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, programar,
coordenar e executar a política educacional na rede pública municipal de ensino,
administrar o sistema de ensino e instalar e manter estiabelecimentos públicos
municipais de ensino, controlando e fiscalizando o seu funcionamento, mantendo e
assegurando a universalização dos níveis de ensino sob responsabilidade do Município,
visando proporcionar os meios necessários à oferta e qualidade dos serviços sob a
responsabilidade do Município, competindoJhe:
| - definir políticas e diretrizes de educação, em consonância com a Lei de Diretrizes e
Bases da EducaÉo Nacional e com o Plano Nacional de Educação;
ll - atuar na gestão dos sistemas de ensino e dos modelos e métodos de ensino
aprendizagem;
lll - implementar os sistemas de avaliação da educação;
lV - atuar na gestão das infraestruturas de ensino e dos recursos educacionais;
V - atuar na gestiio das redes de ensino;
Vl - administrar os quadros, os sistemas de caneiras da educação e de avaliação do
desempenho docente;
Vll - assegurar o fornecimento do transporte e dos equipamentos de acessibilidade e
mobilidade escolar aos estudantes;
Vlll - gerenciar e fomecer diretrizes para as aquisições e @ntratos de suprimento de

materiais e equipamentos de ensino e de apoio à aprendizagem;
tX - assegurar o fornecimento e a qualidade da alimentação escolar;
X - desempenhar outras atividades necessárias ao cumprimento de suas flnalidades,
bem como outras que lhe forem delegadas.
Xl- planejar e executar as atividades relacionadas à Educação, inclusive ensino
fundamental, educação infantil, apoio ao Ensino Superior e, ainda, as ações
relacionadas à educa@o especial, exerc.endo as competências mnferidas ao Município
pela Constitui ção Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

ia

tv - SECRETARTA MUNICTPAL DE EDUCAçÃO E CULTURA
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a) - Departamento de Cultura

Compete ao Departamento de Cultura, dentre outras, as seguintes atribui@es:
| - Formular a polÍtica cultural do Município;
ll - Propor a implantaçio da política cultural do Município, levando em conta os objetivos
de desenvolvimento econômico, político e social;
lll - Promover a gestão da cultura pública municipal, assegurando o seu padrão de
qualidade;

lV - Elaborar planos, programas e projetos de cultura, em articulação com os órgãos
estaduais e Íederais;
V - Promover o estudo, a negociação e a coordenação de convênios, com entidades
públicas e privadas, para a implantação de programas e projetos na área de culfura;
Vl - Organização, promoção e execução de atividades artísticas, culturais, de museu e
de arquivo histórico do MunicÍpio;
Vll - Articulaçáo com outros órgãos ou instituições públicas e particulares, nacionais e
intemacionais, com vistas ao cumprimento de suas finalidades;
Vlll - Estabelecer convênios com os Govemos Federal e Estadual para a execução de
programas especiais de cultura;
lX - Promover o desenvolvimento cultural, através do estímulo ao cultivo das ciências,
das artes e das letras;
X - Proteger o patrimônio cultural, artístico, histórico e natural do Município;
Xl - lncentivar e proteger o artistia artesão;
Xll - Documentar as artes populares;

XIV - Promover, com regularidade, a execução de programas culturais e artísticos.

b) - Departamento de Direção Escolar

Compete ao Departamento de Direção Escolar: instruir coordenar a elabora@o do
projeto políticopedagógim escolar, acompanhar e avaliar a sua execução em conjunto
com a comunidade educativa e o Conselho Municipal de Educação, observadas as
diretrizes da política educacional da Secretaria Municipal de Educação; elaborar o plano
de trabalho da direção da unidade escolar, indicando metias, formas de
acompanhamento e avaliaçáo dos resultados e impactos da gestão; participar, em
conjunto com a equipe escolar, da definiçao, implantação e implementação das normas
de convívio da unidade educacional em conjunto com as diretrizes da Rede de Municipal
de Ensino: favorecer a viabilização de projetos educacionais propostos pelos segmentos
da unidade educacional ou pela comunidade local, à luz do projeto político-pedagógico;
possibilitar a introdução das inova@es tecnológicas nos procedimentos administrativos
e pedagógicos da unidade educacional; prover as condições necessárias para o
atendimento aos alunos com deficiência, transtomos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação; implementar a avaliação institucional da unidade educacional
em face das dirglrizes, prioridades e metas estabelecidas pela Secretaria Municipal de
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Educação; ammpanhar, avaliar e promover a análise dos resultados do Índice de
Desenvolvimento da Educa@o Básica - IDEB em conjunto com os dados da Rede
Municipal de ensino e de quaisquer instrumentos avaliativos da aprendizagem dos
alunos frente aos indicadores de aproveitamento escolar, estabelecendo conexões com
a elaboração do projeto político pedagógico, plano de ensino e do plano de trabalho da
direção da unidade educacional, com vistas ao constante aprimoramento da ação
educativa; buscar alternativas para a solução dos problemas pedagógicos e
administrativos da unidade educacional; planejar estratégias que possibilitem a
construçáo de rela@es de cooperação que favoreçam a formação de parcerias e que
atendam às reivindicações da comunidade local, em consonância com os propósitos
pedagógicos da unidade educacional; promover a integração da unidade educacional
com a comunidade, bem como programar atividades que Íavoreçam essa participaçao;

coordenar a gestão da unidade educacional, promovendo a efetiva participação da
comunidade educativa na tomada de decisões, com vistas à melhoria da aprendizagem
dos alunos e das condições necessárias para o trabalho do professor; promover a

organização e funcionamento da unidade educacional, de forma a atender às demandas
e aspectos pertinentes de ordem administrativa e pedagógica, de acordo com as
determinações legais; coordenar e acompanhar as atividades administrativas da
unidade escolar, relativas a: a) folha de frequência; b) fluxo de documentos de vida
escolar; c) fluxo de matrículas e transferências de alunos; d) fluxo de documentos de
vida funcional; e) fomecimento e atualização de dados e outros indicadores dos
sistemas gerenciais, respondendo pela sua fidedignidade; f) comunicação às
autoridades competentes e ao Conselho de Escola dos casos de doenças contagiosas
e irregularidades graves oconidas na unidade educacional; diligenciar para que o prédio

escolar e os bens patrimoniais da unidade educacional sejam mantidos e preservados:

a) coordenando e orientando toda a equipe escoÍar quanto ao uso dos equipamentos e
materiais de consumo, bem como a manutenção e conservação dos bens patrimoniais

e realizando o seu inventário, anualmente ou quando solicitado pelos órgãos da

Secretaria Municipal de Educação; b) adotando, com o Conselho de Escola, medidas
que estimulem a comunidade a se corresponsabilizar pela preservação do prédio e dos
equipamentos escolares, informando aos órgãos competentes as necessidades de
reparos, reformas e ampliações; gerir os recursos humanos e financeiros recebidos pela

unidade educacional juntamente com as instituições auxiliares constituídas em
consonância com as determlnações legais; delegar atribui@es, quando se fizer
necessário.

c) - Departamento da Rede Municipal de Ensino

Compete ao Departamento da Rede Municipal de Ensino instruir e coordenar a Rede
Municipal de Ensino prestando a devida assistência educativa aos munícipes exercendo
a coordenação, o planejamento pedagógico do ensino na(s) unidade(s) escolar(es),
acompanhafo sua execução, organizar o calendário e horário das aulas, bem como
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manter a organização relativas as matrículas, transferências e agrupamento de alunos
e demais atividades escolares áreas afetas às suas funções.

d) - DepaÉamento de Direção do Centro Municipal de Educação lnfantil

Compete ao Departamento de Direção do Centro Municipal de Educação lnfantil - CMEI
"Sônia Maria Dias":
| - exercer a liderança adequada para integrar habilidades e competências que auxiliem
a gestão da secretaria com coerência do projeto pedagógico no CMEI;
ll - coordenar a gestão cunicular promovendo, orientando, planejando, avaliando e
coordenando todas as açôes de elaboração do projeto pedagógico, que contemplem a
definiçao dos processos curriculares e assegurem a qualidade do ensino no CMEI;
lll - promover a gestão de recursos no que conceme, a obtençâo, a distribuição e a
aúiculação de recursos humanos, Íinanceiros e materiais no âmbito da unidade escolar,
desenvolvendo trabalho em equipe que potencialize os recursos humanos, por meio da
construção de um ambiente adequado e motivador no CMEI;
lV - promover a gestão organizacional e a convivência buscando a construção de um
clima organizacional que motive a equipe e aumente o compromisso da comunidade
es@lar, com a construçâo de um ensino público municipal de qualidade no CMEI.

1) - Superintendência de Alimentação e Transporte Escolar

Compete a Superintendência de Alimentação e Transporte Escolar:
I - controlar supervisionar e coordenar as atividades relativas à merenda escolar e as
merendeiras;
ll - coordenar e controlar o recebimento, armazenamento, distribuição da Merenda
Escolar;
lll - executar a prestação de contas dos recursos oriundos da Merenda Escolar;
lV - planejar, @ordenar e executar a política municipal de transporte do educando;
V - cadastrar e organizar as linhas de transporte estudantil;
Vl - responsabilizar-se pela fiscalização da execução dos eventuais contratos com
terceiros ou mesmo pela boa prestaçâo do município;
Vll - notificar e aplicar penalidades aos eventuais prestadores de serviço de transporte
de educandos em caso de eventual descumprimento ou falha na prestaçáo conforme
contrato, ou mesmo aos eventuais agentes executores de frente lotados no município;
Vlll - responsabilizar-se pela execução de atividades de acompanhamento do sistema
de transporte escolar municipal;
IX - outras atribui@es cometidas pelo Diretor do Departamento de Transporte Escolar.

2) - Divisão de Auxílio ao Ensino lnfantil

Compete a Divisão de Auxílio ao Ensino lnfantil:
| -auxiliar o @rpo docente na sala de aula, participando das atividades educacionais de
lazer, higiene, segurança e saúde;



- :. -* *\N -H_â."N_G^-U^"F H Ã
ll - Receber e entregar os alunos aos responsáveis, auxiliar na alimentação e higiene
das crianças entre outras atiüdades, visando o bem-estiar e saúde dos infantes;
lll - Desenvolver atiüdades de comunicação, expressão, integração social e
desenvolvimento físico motor na educação infantil - creche;
lV - Preparar e organizar as atividades;
V - EÍetuar registros burocráticos e pedagógicos;

Vl - Participar na elaboração do projeto pedagógico;

Vll - Planejar o desenvolvimento da etapa de educação infantil - modalidade creche, de
acordo com as diretrizes educacionais;
Vlll Participar de reuniões administrativas e pedagógicas;
lX - - Colaborar no desenvolvimento de projetos educacionais;
X - Organizar eventos e atividades, culturais, pedagógicas e cÍvicas, ligados à educação
e de interesse do município.

3) - Divisão de Atividades Recreativas

Compete a Divisão de Atividades Recreativas o planejamento, coordenação e execução
das atividades extra classe e atividades recreativas promovendo a integração com o
ensino e qualidade da educação municipal, organizar eventos e atividades recreativas
ligados à educaçao e de interesse do município executando outras tarefas compatíveis
e com esta finalidade.

4) - Divisão de Ensino Fundamental e Pré€scola

Compete a Divisão de Ensino Fundamental e Pré-Escola a organização e apoio ao corpo
docente de professores da Rede de Ensino, promovendo a devida fiscalização para:

| - Ministrar aulas (comunicação e expressão, integraÉo social e iniciação as ciências)
nas quatro primeiras séries do ensino fundamental;
ll - Preparar aulas;
lll - Efetuar registros burocráticos e pedagógims;
lV - Participar na elaboração do projeto pedagógim;
V - Planejar o desenvolvimento do curso de acordo com as diretrizes educacionais;
Vl - Participar de reuniões administrativas e pedagógicas;

Vll - Participar dos colegiados escolares;
Vlll - Participar do processo de formação continuada para docentes;
lX - Colaborar no desenvolvimento de projetos educacionais;
X - Auxiliar na organização de eventos e atividades, culturais, pedagógicas e cívicas,
ligados à educaçâo e de interesse do município.

5) - Divisão de Goordenação Pedagógica

Compete a Divisão de Coordenação Pedagógica

I o acompanhamento e proposição de modificações e medidas que visem à
organização, expansão e aperfeiçoamento do ensino;

ll - zelar pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais reÍerentes ao direito à
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educação, inclusive no que tange à destinação de recursos para a universaliza$o da
alÍabetização; e

lll - criação de escolas e modificação da estrufura do sistema de ensino fundamental
e da educação infantil e especial;
lV - coordenar a política e as diretrizes para o desenvolvimento da educação infantil;
V - produzir e diwlgar orientação técnica e pedagógica relacionada com a educação
infantil.

6) - Divisão de Apoio Pedagógico

Compete a Divisão de Apoio Pedagógico o exercício contínuo de apoio a todas as a@es
da divisão de Coordenação permitindo e promovendo o apoio direto aos atos e fatos,
bem como buscando os estudos permanentes de práticas de ensino e suas adequações
no tempo e espaço para que o município possa ter sempre um projeto bem definido e
planejado com vista a promover melhorias contínuas no ensino da comunidade escolar.

Compete, basicamente, à Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social
superintender, supervisionar, gerenciar, elaborar e acompanhar as atividades e
políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento social, promoção da cidadania,
trabalho, emprego e habitação de interesse social.

a) - DepaÉamento de Ação Social

Compete basicamente ao Departamento de Ação Social a Gestão da Política Municipal

de Assistência Social:

| - assistir, direta e imediatamente, o gestor relativamente ao planejamento, elaboração,
regulação, monitoramento, avaliação e divulgaçâo da Política Municipal de Assistência
Social;
ll - articular as a@es da Assistência Social com as demais políticas sociais e urbanas;e

lll- assistir, direta e imediatramente, o gestor nas atividades de superintender, formular,
coordenar e supervisionar as ações, projetos e programas que formam a PolÍtica
Municipal de Assistência Social, além de exercer outras atribui@es correlatas.

lV- planejar e coordenar a implementa@o e execução de serviços, prcrgramas e projetos
de proteção social básica que visem prevenir situações de wlnerabilidade, risco social
ou vivência de fragilidades ocasionais no núcleo familiar, além de exerc.er outras
atribuições correlatas;

V - programar, propor, coordenar e executar a@es voliadas para o atendimento à
política de atenção aos direitos da criança e do adolescente, entre outras ações
especÍficas de assistência à criança e ao adolescente e, ainda, as políticas públicas

direcionadps às pessoas com deÍiciência;
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Vl - planejar, coordenar e executar as políticas de proteção e de auxílio à mulher e ao
idoso, entre outras a@es específicas dirigidas aos mesmos;

Vll - superintender, supervisionar, coordenar e acompanhar as a@es e atividades
relativas à administra@o de pessoal, almoxarifado e patrimônio vinculados à Secretaria
Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania, bem como gerenciar ações especiais
direcionadas à habitação de interesse social, segurança alimentar e nutricional
sustentável e trabalho e emprego;

Vlll - formular, coordenar e executar as a@es e políticas públicas voltadas para o
fomento da habitação de interesse social no âmbito do Município, bem como elaborar
planos e programas habitacionais específicos, inclusive com vista a proporcionar
melhoria das condições habitracionais da população especialmente de baixa renda;

lX- superintender, supervisionar, formular e coordenar as ações e atividades relativas à
área de segurança alimentar e nutricional sustentável e, ampliando o acesso a alimentos
de Íorma adequada, fortalecendo a agricultura familiar, promovendo a geração de renda
e economia solidária na linha de segurança alimentar e nutricional sustentável, a
articulação e mobilização de entidades e organização que promovam a segurança
alimentar e nutricional sustentável, e exercer outras atribuições conelatas;
x - executar as atividades relacionadas com a identificação, estudo e promoção de
ações que visem iniciação, capacitação, qualiÍicação e/ou requaliÍicação profissional da
população e seu encaminhamento objetivando inclusão no mercado de trabalho; e
Xl- superintender, supervisionar, formular e coordenar as a@s, programas, projetos e
políticas públicas sobre drogas, além de exercer outras atribui@s correlatias.

í)- Divisão de Eventos e Gursos

Compete a Divisão de Eventos e Cursos, planejar, organizar, dirigir e controlar as
atividades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS
oferecendo apoio, orientação e acompanhamento especializado a famílias e indivíduos
em situação de ameaça ou violação de direitos, por meio de eventos e cursos,
organizando, coordenando e executando os serviços de:
a) - Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e lndivíduos - PAEFI;

b) - Orientação e apoio a crianças, adolescentes e famílias em situações de risco e
participantes de Programas de Enadicação do Trabalho lnfantil;
c) - Orientação e acompanhamento a adolescentes em cumprimento de medidas
socioeducativas;
d) - Enfrentamento à violência, ao abuso e à exploração sexual contra crianças e
adolescentes;
e) - Orientação e apoio especializado a mulheres vitimizadas, idosos, pessoa com
deficiência;
f) - Abordagem em vias públicas para crianças, adolescentes e adultos em situação de
risco; ..

I
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g) - Acolhimento à população de rua e/ou desabrigados, com orientação e apoio
especializado;
h) - Promover e manter a integração entre políticas públicas, privadas e sociedade, com
vistas à execução de ações sócio-assistenciais previstas na Política Nacional de
Assistência Social, no sentido de se proceder acolhimento provisório ou institucional a
pessoas e famílias em situação de risco pessoal e social.

2) - Divisão de Higienização e Limpeza

Compete a Divisão de Higienização e Limpeza, o planejamento, a coordenação e a
execução do serviço operacional nas atividades de higiene e limpeza da Secretiaria
Municipal de Assistência e Promoção Social especialmente nos eventos e cursos,
organizando, e nas a@es e dependências utilizadas pela Secretaria.

Compete, basicamente, à Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento Básico
planejar, coordenar e executar as ações e serviços de saúde pública, vigilância sanitiíria
e saneamento básico.

a) - Departamento de Saúde e Vigilância Sanitária

Compete ao Departamento de Saúde e Vigilância Sanitária:
| - planejar, organizar e gerenciar a Unidade Básica de Saúde;

ll - promover o bem estar humano, colaborando e sendo, um aliado ideal ao público
que busca por respostâs aos seus problemas;

lll - garantir a organização e a ordem no trabalho hospitalares;

lV - garantir o bem estar dos pacientes como o bem estar dos funcionários,
organizando o trabalho e gerenciando determinado espaço em prol do seMço da
equipe;

V - definir o melhor uso dos locais de trabalho;

Vl - concentrar todo o potencial da equipe e delegar suas tarefas proporcionalmente

ao que precisa ser feito do espaço;

Vll- organizar a limpeza e o destino de resíduos hospitalares, garantindo que o
ambiente mantenha-se extremamente organizado e higienizado, livre de qualquer
transtomo que possa comprometer a segurança e o bem estar dos pacientes que ali
surgem;
Vlll - manter os registros do hospital de Íorma atualizada junto aos órgãos e conselhos
competentes (CRM, COREN, CRF, CRN etc);

lX - monitorar os principais indicadores do SUS recomendados a Unidades Básicas de
Saúde e a Saúde Pública no âmbito municipal (taxa de ocupação total e por clínica,
taxa delíortralidade, taxa de cesáreas, taxa de infecção hospitalar e comunitária);
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X - garantir o funcionamento do setor de qualidade;

Xl - manter atualizado e em funcionamento o Programa de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos de Saúde;
Xll - zelar pela conservação do patrimônio público;

Xlll - exercer outras atribui@es correlatas;

XIV - zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentiares em vigor no que
competir;
XV - atuar na formulação da estratégia e no controle da execu@o da política municipal
de saúde;

XVI - elaborar diretrizes, em consonância com o sistema uniÍicado de saúde, a serem
observadas na elaboração de planos e políticas de saúde pública;

XVll - acompanhar e cooperar com a execução das ações de saúde desenvolvidas
no Município; elaborar e promover a execução de programas municipais de saúde, e
acompanhar e cooperar com a execução de programas de saúde desenvolvidos pela
União e pelo Estado de Goiás.

XVlll - promover medicinas alternativas;

XIX - promover higiene, educação e assistência comunitária;

XX - atuar no controle de drogas, medicamentos, sangue e hemoderivados;

XXI - propiciar a manutenção dos serviços de saúde de interesse da população.

XXll - definir a polÍtica municipal de vigilância sanitária;

XXlll - controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde;

XXIV - exercer a vigilância sanitária das fronteiras no que couber;

)«V - acompanhar e coordenar as ações municipais de vigilância sanitária;
XXVI - prestar cooperação técnica e financeira ao Município;

XXVII- atuar em circunstâncias especiais de risco à saúde; e

XXVlll - manter a alimentação do sistema de informações em vigilância sanitária, em
cooperação com o Govemo do Estado de Goiás.

b) - DepaÉamento de Serviço de Saúde Básica

Compete ao Departamento de Serviços de Saúde Básica:
I - estudar, projetar e executar as obras e serviços relativos à construção, ampliação ou
remodelação dos sistemas públicos de saneamento básico no território do Município;
ll - manter e coordenar os meios necessários para a execução e manutençâo dos
serviços de saneamento básico do Município;
lll - atuar como órgão coordenador na execução de convênios firmados entre o município
com órgãos Íederais ou estaduais para estudos, projetos e obras de constru@o,
amplia@o ou remodelação dos serviços públicos de saneamento básico.
lV - Pactuar, com a Comissão lntergestores Bipartite (ClB), estratégias, diretrizes e
normas de/mplementação da atenção básica no Estado, de forma complementar às

u-
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existentes, desde que não haja restriçôes destas e que sejam respeitados as diretrizes
e os princípios gerais regulamentados pelo Ministério da Saúde;
V - Auxiliar na identificaçâo e requisição da destinação de recursos estaduais para
compor o Íinanciamento tripartite da atenção básica prevendo, entre outras, formas de
repasse
fundo a fundo para custeio e investimento das a@es e serviços;
Vl - Auxiliar no monitoramento da utilização dos recursos federais da aten@o básica
transferidos ao Fundo Municipal de Saúde de Anhanguera;
Vll - Realizar as demais atividades correlatas de necessidade da área no âmbito da
saúde municipal.

í)- Divisão de Medicamentos e Farmácia

Compete a Divisão de Medicamentos e Farmácia as a@es de "Promoção da Assistência
Farmacêutica e lnsumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde" (Farmácia Básica)
no âmbito do Município de Anhanguera, oom o objetivo de promover o acesso da
população a medicamentos e a insumos estratégicos, devendo:
a) - Articular a integração com os serviços, proÍissionais de saúde e áreas de interface;
b) - Promover ações educativas para prescritores, usuários de medicamentos, gestores
e profissionais da saúde;
c) - Realizar as demais atividades conelatias de necessidade da área no âmbito da saúde
municipal

2) - Divisão de Limpeza e Desinfecção

Compete a Divisão de Limpeza e Desinfecção o controle e a execução direta das a@es
de limpeza e desinfecção de ambientes e superfícies de Íorma permanente no âmbito
da Secretraria Municipal de Saúde, contribuindo para prevenir a deterioração de
superfícies, objetos e materiais, promovendo conforto e segurança aos
pacientes/usuários, ammpanhantes e aos servidoresi/funcionários, por intermédio de
um meio sempre limpo e desinfectado, realizando as demais atividades conelatas de
necessidade da área no âmbito da saúde municipal.

3) - Divisão de Agendamento e Atendimento da UBS

Compete a Divisão de Agendamento e Atendimento da UBS o controle e a execução
direta das ações de agendamento de consultas e atendimento diário e permanente na
UBS, garantindo o pronto agendamento e atendimento de todas as atividades (consultas
médicas e de enfermagem, vacinação, etc) durante todo o período de funcionamento da
unidade, indusive estabelecendo escala dos trabalhadores nos horários de almoço,
reuniões gerais e treinamento de proÍissionais e férias, bem como ainda dos motoristas
para os atendimentos contínuos ou iniciais a serem realizados em complemento de
tratamentos ou em frente específica na Rede Credenciada fora do Município de
AnhanguerE a exemplo de Goiânia/GO e Banetos/SP-
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4) - Divisão de Higiene e Lavanderia

Compete a Divisão de Higiene e Lavanderia o controle e a execu@o direta das a@es
de higiene e lavanderia visando:
| - a preven@o e controle das infecções;
ll - o conforto e seguÍirnça do usuário/paciente, visitantes, servidores, contratados e
colaboradores;
Ill - a facilidade, segurança e mnforto da equipe de trabalho;
lV - a racionalização de tempo e material;
V - a reduçao dos custos operacionais.

Compete à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Turismo, lndústria, Comércio e
Agricultura, planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações
relativas à preservação e conservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem como desenvolver atividades direcionadas à formulaçâo de políticas públicas de
sustentabilidade, de incentivo ao turismo, de fomento a indústria e ao comércio, e de
auxÍlio, proteção e apoio à agricultura e pecuária.

a) - DepaÉamento de lieio Ambiente, Turismo, lndústria, Comércio e Agricultura

Compete ao Departamento de Meio Ambiente, Turismo, lndústria, Comércio e
Agricultura:

| - promover e apoiar as ações relacionadas com a recuperaçâo de áreas degradadas;

ll - incentivar e promover pesquisas e estudos técnico-cientíÍicos, em todos os níveis,
relacionados com a sua área de competência;

lll - promover a educação ambiential e a formação de consciência crítica de conservação
e de valonza@o da natureza, com vistas à melhoria da qualidade devida;
lV - estabelecer cooperação técnica e cientíÍica com institui@es congêneres,
governamentais e não governamentais;

V - preservar e restiaurar processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico
das espécies e ecossistemas;
Vl - proteger as florestas, a fauna e a flora, observado o âmbito de competência do
Município; e
Vll- proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, em
virtude da competência comum preüsta no artigo 23, Vl, da Constituição Federal;
Vlll - elaborar e executar a polÍtica municipal de turismo, superintender, elaborar,
supervisionar e coordenar as ações e polÍticas públicas direcionadas à área, bem como
ao incremento e desenvolvimento do setor no MunicÍpio;
lX - zelarzBda imagem do cheÍe do Poder Executivo e do Govemo Municipal nos

VII - SECRETARIA TÚUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, TURISI/IO, INDÚSTRIÀ
COilÉRGlo E AGRICULTURA
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eventos instifucionais e oficiais;
X - coordenar e acompanhar a criação, a aprovação, a produção e a instalação de
peças e materiais publicitários de ambientação e de divulgação, e demais materiais
de comunicação visual institucional e da gestão, a serem empregados em eventos
institucionais e oficiais do Govemo;
Xl - orientiar a programação visual e supervisionar a aplicação das marcas e
assinafuras da Gestão Administrativa em peças e materiais publicitários de
ambientação e de divulgação e em outros materiais de comunicação visual que

envolvam agões e programas do Govemo Municipal; e
Xll - supeMsionar, coordenar e executar os eventos oÍiciais solenes e festivos do
Govemo Municipal;
Xlll - manter afualizado o cadastro dos estabelecimentos comerciais, industriais, e
prestação de seMços do município;
XIV - fomecer as informa@s necessárias para emissão de alvaÉs de localização e
o funcionamento de empresas;
XV - desburocralizan e agilizar a tramitação de processos relativos ao cadastramento
e ao licenciamento de atividades;
XVI - promover açôes integradas com órgãos afins, objetivando a captação de
recursos financeiros para o desenvolvimento de programas e projetos de fomento de
atividades econômicas;
XVll - manter serviços de orientação, informação e de assistência aos interessados na
implantação de atividades econômicas do município;
XVlll - manter serviços de orientação, inÍormação e de assistência aos interessados
na implantação, de atividades econômicas, entre outras.

í) - Divisão de Proteção e Controle de Fauna e da Flora

Compete à Divisão de Proteção de Controle de Fauna e da Flora auxiliar o
Departamento de Meio Ambiente e Sustentabilidade no desenvolvimento das seguintes
atribuições:
| - promover estudos e monitoramento ambientais e administrar as unidades de
conservação;
ll - promover a aÉiculação interinstitucional com a sociedade organizada, visando a
consecução dos objetivos de sua competência;
lll - preservar e estimular a utilização racional dos recursos ambientais;
lV - promover e executar planos, programas e projetos de desenvolvimento florestal e
incentivar o reflorestamento com essências nativas e exóticas;
V - dirigir e promover as atividades conservacionistas, objetivando o engajamento da
população na melhoria dos processos produtivos e de conservação da flora e da fauna;
Vl - criar, implantar e administrar parques e outras modalidades de unidades de
conservação;
Vll - presgrúar áreas naturais no território do Estado de Goiás;

ta
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Vlll - executar projetos especiais voltados ao desenvolvimento sustentável;
lX - realizar o monitoramento dos recursos naturais;
X - promover e incentivar a pesquisa científica, junto a insütui@es privadas e públicas,
voltadas à conservação e ao uso da biodiversidade;
Xl - apoiar e orientar o poder público municipal nas a@s ambientiais e executar medidas
para a implantia@o de convênios e acordos de cooperação com órgãos do Govemo
federal;
Xll - incumbindo-lhe, também, a elaboração de planos, progmmas e políticas públicas
direcionadas à preservação e conservação do meio ambiente ecologicamente
equilibrado;
Xlll - outras atiüdades delegadas pelo Secretário.

Compete à Secretaria Municipal de Desporto e Lazer, planejar, coordenar e executar as
políticas municipais de desportos, juventude, recreação, lazer e bem-estar.

a) - Departamento de Esportes e Lazer

Compete ao Departamento de Esportes e Lazer:
a) - promover a execução de atividades e programas desportivos; e
b) - a promo@o do desporto;
c) - demais atividades afins que lhe Íorem cometidas.

l)- Divisão de EspoÉe lnfantil e Base

Compete ao Departamento de Esporte lnfantil e Base:
a) - desenvolver atividades de planejamento, regístro e avaliação na iniciação esportiva
infantil de base visando o fortalecimento da comunidade à pÉtica frequente de
atividades esportivas nas diversas modalidades;
b) - üabilizar ações que garantam os direitos das crianças e promovam o educar e o
cuidar de forma indissociável;
c) - realizar a@es que garantam o direito da criança à higiene e à saúde, mantendo seu
corpo cuidado, limpo e saudável, entre outros;
d) - contribuir com a implementação e com a avaliação de a@es relacionadas ao projeto

de gestão da pasta em alinhamento com o ensino educacional;
e) executar a@es sempre com postura ética e respeitosa com as crianças, famílias e
os demais proÍissionais;
f) - demais atividades afins que lhe forem cometidas.

/
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Compete à Secretaria Municipal de Obras e Transportes, realizar as atividades de
execução de obras públicas, infraestrutura urbana, prestação e fiscalização de serviços
públicos municipais, embelezamento e limpeza urbana, além de a@es voltadas para o
hânsito, conservação de vias, parques e jardins públicos.

a) - Departamento de Obras e Engenharia

Compete ao Departamento de Obras e Serviços Públicos:

| - planejar, @ordenar e executar as políticas municipais de execução de obras e
serviços públicos de forma permanente, visando o atendimento das necessidades da
coletiüdade;
ll - celebrar convênios com órgãos públicos e privados, visando à execução de obras
programadas e manutenção periódica e preventiva das estradas vicinais do município,
bem como ainda da reüsões e serviços de oficinas necessários a conservaçpo dos
veículos e maquinário que compõe a frota municipal;

lll - dispor sobre a construção, manutenção e conservação de estradas, pontes e matia-
bunos municipais;

lV - planejar, @ordenar e Íiscalizar a realizaSo de serviços públicos de manutenção
preventiva e conetiva de limpeza uóana, conservação de praças e jardins, ilumina@o
pública, coleta, manejo e descarte do lixo uôano;
V - demais atividades afins que lhe forem cometidas.

í) - Divisão de Obras e Engenharia

Compete a Divisão de Obras e Engenharia:
| - planejar, projetar, coordenar, executar e fiscalizar direta ou indiretiamente, os serviços
de obras públicas de responsabilidade do Município;
ll - coordenar a realiza@o de obras públicas e açôes conelatas de interesse @mum a
União, Estado e ao setor privado em tenitório do Município, estabelecendo, para isso,

instrumentos operacionais;
lll - proceder, no âmbito do seu Orgão, à gestáio e ao controle financeiro dos recursos

orçamentários previstos na sua Unidade, bem como à gestão de pessoas e recursos
materiais existentes, em consonância com as diretrizes e regulamentos emanados do
Chefe do Poder Executivo;
lV - acompanhar, gerir e fiscalizar as produções de engenharia e projetos;

V - contratiar, controlar, fiscalizar e receber os serviços e obras públicas municipais
autorizadas;
Vl - colaborar com os órgãos e entidades federais e estaduais responsáveis por obras
de saneamento urbano, dos sistemas viários e demais obras de infraestrufura;
Vll - promgver os serviços de reposição, construção, conservação e pavimentação das
vias púpírcas urbanas e vicinais, incluindo pontes e mata-bunos;

IX - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES



- ; : ZrlvH-ârI-G^ ̂ "lr^.F B A
Vlll - executar as obras e/ou reparos solicitados pelos demais órgãos e setores da
administraÉo; e
lX - rcalizar as demais atividades aÍins que lhe forem conferidas.

b) - DepaÉamento de Transportes e Serviços Públicos

Compete a Departamento de Transportes e Serviços Públicos:
| - gerir, coordenar e executar a manutenção periódica, preventiva e conetiva dos
serviços de limpeza permanente de vias públicas, compreendidas nas ruas, avenidas, e
calçadas municipais urbanas, bem como das praças, jardins, pÉdios e equipamentos
públicos e/ou de uso coletivo, com vista a promover sua manutenção e conservação,
com a vanição, pintura, poda e coleta, por administração direta ou por empreitada;
ll - gerir, coordenar e executar a manutenção periódica, preventiva e cpnetiva do serviço
de iluminação pública, promovendo a substituição de lâmpadas e a conservação e
amplia@o da rede;
lll - gerir, coordenar e executiar a manutenção periódica, preventiva e conetiva das
estradas vicinais, pontes e mata-bunos municipais;
lV - gerir, coordenar e executar a manutenção periódica, preventiva e conetiva dos
serviços de coleta, manuseio, descarte e acondicionamento do lixo urbano e entulhos;
V - inspecionar sistematicamente os equipamentos públicos, promovendo as medidas
necessárias a sua conservaçâo; e
Vl - realizar as demais atividades afins que lhe forem conferidas.
Vll - planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as a@es setoíais a cargo do município
relativas ao transporte, trânsito e tráfego do setor tenestre, especialmente no que se
refere à infraestrutura viária, estrutura operacional e logística, mecanismos de regulação

e eventuais concessões de serviços;
Vlll - formular e coordenar a política municipal de transportes e dos planos rodoviário e

de transporte do município;
lX - formular planos e programas em sua área de competência;

X - executar, fiscalizar e gerenciar toda a frota de veículos do município, cuidando com
zelo da manutenção preventiva e conetiva permanente dos veículos e maquinários que

compõe a frota;
Xl - programar, coordenar e controlar execução dos gastos com a frota, promovendo o
controle de quilometragem dos veículos, controle de substituição de peças e realização
de serviços, bem como elaborando planilha contendo o relatório preferencialmente diário
de cada veículo;
Xll - buscar modelos de financiamento para aquisição de veículos novos junto as esferas
de govemo;
Xlll - supervisionar a execução orçamentária da administração que integra sua área de
competência;
XIV - rcgl;fuar as demais atividades afins que lhe forem conÍeridas.

//-
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1) - Divisão de Serviços Urbanos

Compete a Diüsão de SeMços Urbanos:
I - providenciar a retirada de obstáculos fixos ou móveis dos passeios públicos, quando
solicitada pela Secretaía;
ll - providenciar a demolição de ediÍicações clandestinas;
lll - homologar, ratificar, assinar, gerir os contratos, convênios e ordenar as despesas
afetras à sua Secretaria;
lV - elaborar as bases licitatórias e a prática dos demais atos necessários, até final
procedimento, pertínente a obras, serviços, oompras, aliena@s e loca@s afetos a
sua Secretaria;
V - organizar, planejar, supervisionar, Íiscalizar e manter os serviços públicos, sobretudo
o de limpeza urbana, manutenção das vias, logradouros e iluminação, de deposição de
resíduos sólidos, do cemitério, entre outros atribuídos por lei;
Vll - outras atríbuídas pelo Prefeito compatíveis com a estrutura da Secretaria.

2) - Divisão de ilanutenção e Conservação de Frota

Compete a Diüsão de Manutenção e Conservação de Frota:
| - supervísionar os servíços de:

a) - elétrica de veículos;
b) - mecânica;
c)-funilaríaepintura;
d) - lavagem e lubrificação;
e) - bonacharia.
ll - supervisionar Relatórios Mensais de Consumo de Combustíveis e Manutenção da
Frota;
lll - supervisionar Horários e Distribuir TareÍas aos Funcionários sob sua Subordinação;
lV - outras atribuídas pelo Prefeito compatíveis com a estrutura da Secretaria.

3) - Divisão de Praças e Jardins

Compete a Divisão de Praças e Jardins:
| - elaborar e executar os serviços de manutenção, conservação e reparos das praças
do município;
ll - elaborar e executar projetos urbanísticos e paisagísticos;

lll - elaborar e executiar os serviços de manutenção nas áreas verdes do município;
lV - elaborar e executar os serviços de retirada, poda e plantio da arborização urbana;
V - manter a guarda e conservação de ferramentas, equipamentos e materiais postos a
sua disposi@o;
Vl - controlar o pessoal de manutenção sob sua subordinação.
Vll - efetym a roçagem de mato em praças e vias não pavimentados.
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4) - Divisão de Coleta de Lixo

Compete a Divisão de Coleta de Lixo:
I - manter em perfeito funcionamento na coleta de lixo do município;
ll - manter em perfeito funcionamento do coleta de lixo;
llll - outras atribuídas pelo Prefeito compatíveis com a estrutura da Secretaria.

5) - Divisão de lluminação Pública

Compete a Divisão de lluminação Pública:
| - manter em perfeito funcionamento a iluminação das vias públicas do munícipios;
ll - manter em perfeito funcionamento, a iluminação e instalações eletromecânicas das
ruas, passeios e praças;

lll - outras atribuídas pelo Prefeito cgmpatíveis com a estrutura da Secretaria.

k



ANEXO II

DESCRTçÃO DOS CARGOS E VENCTMENTOS
QUADRO DE PROVIMENTO EFETIVO

A- DESCRTçÃO, ATRTBU|çÔES, REQUTSTTOS DE PROVIMENTO,
VENCIIÚENTO E CARGA HORÁRN DOS CARGOS

Dos requisitos comuns de investidura: firmar declaração de não estiar cumprindo
sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera
federal, estadual ou municipal; estar apto para a investidura e exercício de cargo
público; não ter registro de antecedentes criminais, que se mostre, a critério da
administração municipal, incompatível com a natureza do cargo; ter aptidão física e
mental para o pleno exercício das funções do cargo; não apresentar deficiência que o
incapacite para o exercício das fun@es do cargo; possuir a escolaridade e os pré-
requisitos exigidos para o cargo; ser moralmente idôneo; ser considerado apto em
todos os exames médicos pré-admissionais realizados,

l- Garqo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

seis centavos).
Carqa Horária: 4
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quarenta) horas.

Atribulcões Tipicas: Compete ao(a) Auxiliar de Serviços Geraís, as segurnÍes
atribuiçóes: Executar a limpeza interna e extema do local de trabalho; Repor
materiais de limpeza; Realizar vistorias com frequência para garantir o bom
funcionamento de todos os itens que ficam sob sua responsabilidade; Trabalhos de
limpêza, conservaçâo e organização de mobílias; Lavar e limpar cômodos, pátios,
pisos, carpetes, tenaços e demais dependências do local de trabalho; Polir objetos,
peças e placas metálicas; Preparar e arumar móveis, máquinas e materiais diversos;
Guardar e arranjar objêtos, bem como transportar pequenos objetos; transmitir
rec€rdos; Usar o uniforme funcional e os EPI's Íornecidos e recomendados para
exercício das atividades do cargo; Atender as determinãções de seu superior
hierárquico dentro das necessidades de interesse público; Cumprir estritamente as
normas legais e o Estatuto dos Servidores Público do Município de Anhanguera;
Responder pelos atos causados por conduta dolosa ou praticada com imprudência,
imperícia ou negligencia no exercÍcio de suas atribuições; Reportar imediatamente ao
superior hierárquico atos e fatos que saiba ser incorreto/ilegal para adoção de
providências; Promover as demais atividades conelatas.
Reouisitos oara Provimento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos
direitos políticos; estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
estar em dia com as obrigações eleitorais; ter idade mÍnima de 18(dezoito) anos; ter
formação de nível fundamental; ser aprovado em @ncurso público.
Vencimentos Básicos: R$ 1.273,46(um mil duzentos e setenta e três e quarenta e
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ll - Carqo: BRACALISTA
Atribuicóes Típicas: Compete ao(a) seruidor(a) investido no cargo, as seguÍnúes
atribuições: Varrer, lavar e en@rar pisos; limpar paredes, janelas, portas, máquinas,

móveis e equipamentos; executjar serviços extemos; controlar entrada e saída de
pessoas da repartições; executar serviços de amrmação de salas, quartos e
gabinetes; transportar e @rregar material de um lugar para outro; executar serviços
de capina, plantio e cultivo de lavouras; colocar e retirar placas de sinalização;

lubriÍicar veículos, máquinas e equipamentos; auxiliar e executar tarefas nas áreas de

alvenaria, marcenaria, carpintaria, arma@es, hidráulicas, sanitárias em geral e na

construção civil; executar tarefas de vanição, limpeza e serviços de amlmaçáo;
auxiliar no trato de ajardinamento e horticultura; Usar o uniforme funcional e os EPI's

fomecidos e recomendados para exercício das atividades do cargo; Atender as

determinações de seu superior hierárquico dentro das necessidades de interesse
público; Cumprir estritamente as normas legais e o Estatuto dos Servidores Público

do Município de Anhanguera; Responder pelos atos causados por conduta dolosa ou
praticada com imprudência, imperícia ou negligencia no exercício de suas atribuições;

Reportar imediatamente ao superior hierárquico atos e fatos que saiba ser

incorreto/ilegal para adoção de providências; Promover as demais atividades

correlatas.
Requisitos para Provimento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos

direitos políticos; estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;

estar em dia com as obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18(dezoito) anos; ter
formação de nível fundamental; ser aprovado em @ncurso público.

Vencimentos Básicos: R$ 1.273,46(um mil duzentos e setenta e três e quarenta e

seis centavos).
Carsa Horária: 40(quarenta) horas

lll - Carqo: MERENDEIRA
Atribuições Típicas: Compete ao(a) servidor(a) investido no cargo, as seguinúes

atribuiçóes: Zelar pela limpeza e organização da cozinha; Receber do nutricionista e

da direção da escola as instruções necessárias; Receber os alimentos e demais

materiais destinados à alimentação escolar; Controlar os estoques de produtos

utilizados na alimentação escolar; Armazenar alimentos de Íorma a conserváJos em

perfeito estado de consumo; Preparar as refeições destinadas ao aluno durante o

período em que permanecer na escola, de acordo com a receita padronizada, de

acordo com o cardápio do dia; Distribuir as refeições, no horário indicado pela direção

da escola; Organizar o material sob sua responsabilidade na cozinha e nas

dependências da cozinha (despensa, sanitário, caso seja exclusivo para uso da

merende
uniforme

ira); idar da manutenção do material e do local sob seus cuidados; Usar o

ncional e os EPI's fornecidos e recomendados para exercício das

r
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atividades do cargo; Atender as determinações de seu superior hieriirquico dentro das
necessidades de interesse público; Cumprir estritamente as normas legais e o
Estatuto dos Servidores Público do Município de Anhanguera; Responder pelos atos
causados por conduta dolosa ou praticada com imprudência, imperícia ou negligencia
no exercício de suas atribuiçôes; Reportar imediatamente ao superior hierárquico atos
e fatos que saiba ser incorreto/ilegal para ado@o de providências; Promover as
demais atividades correlatas.
Requisitos para Provimentol Ser brasileiro ou eslrangeiro na fonna da lei, gozar dos
direitos políticos; estar em dia com as obriga@es militares, se do sexo masculino;
estar em dia com as obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18(dezoito) anos; ter
Íormação de nível fundamental; ser aprovado em @ncurso público.

Vencimentos Básicos: R$ í .273,46(um mil duzentos e setenta e três e quarenta e
seis centavos).
Carqa HoÉria: 40(quarenta) horas.

lV - Carqo: MOTORISTA
Atribuiçóes Típiças: CompÍc ao(a) servidor(a) investido no caígo, as seguínÍes
atribuições: Conduzir automóvel ônibus, caminhões, caminhonetia, carreta, e outros
veículos automotores e cargas a curtia ou longa distância. Dirigir e manobrar veículos

e transportar pessoas, cargas ou valores. Realizar veriÍicações e manutenções

básicas do veículo. Vistoriar o veículo sob sua responsabilidade. Dirigir o veículo
observando as normas de transito, responsabilizando-se pelos usuários e cargas
orgânicas e/ou inorgânicas conduzidas; Providenciar a manutenção do veículo,
comunicando as falhas e solicitando os reparos necessários; efetuar reparos de

emergência no veículo; Executar outras tiarefas de mesma natureza ou nível de

complexidade associado à sua especialidade ou ambiente; Usar o uniforme funcional
e os EPI's fornecidos e recomendados para exercício das atividades do cargo; Atender
as determinações de seu superior hierárquico dentro das necessidades de interesse
público; Cumprir estritamente as normas legais e o Estiatuto dos Servidores Público

do Município de Anhanguera; Responder pelos atos causados por conduta dolosa ou
praticada com imprudência, imperícia ou negligencia no exercÍcio de suas atribuições;

Reportar imediatamente ao superior hierárquico atos e fatos que saiba ser
incorreto/ilegal para adoçâo de providências; Promover as demais atividades
correlatas.
Reouisitos para Provimento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos
direitos políticos; estar em dia com as obriga@es militares, se do sexo masculino;

êstar em dia com as obrigaçÕes eleitorais; ter idade mínima de í 8(dezoito) anos; ter
formação de nível fundamental; possuir Carteira Nacional de Habilitação válida na
categoria para condu@o de veículos; possuir curso de transporte de passageiros e
pnmerros válido; ser aprovado em concurso público.
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Vencimentos Básicos: R$ í.559,35(um mil quinhentos e cinquentia e nove e trinta e
cinco centavos).
Carqa Horária: 40(quarenta) horas.

V - Carqo: OPERADOR DE MÁQUINAS
Atribuicôes Tipicas: Compete ao(a) seruidor(a) investido no catgo, as seguínÍes
atribulçóes: Planejar o trabalho; Realizar manutenção básica de máquinas pesadas

e as operar; Remover solo e material orgânico "bota-fora'; Drenam solos e executar

construção de atenos; Realizar acabamento em pavimentos e cravar estacas;

Conduzir e oper€rr máquinas pesadas que servem para escavar, nivelar, aplainar e

espalhar toda a terra e materiais similares; Preparar concreto, e colocar capeamento

de asÍalto e concreto nas estradas vicinais e vias urbanas; Operar máquinas e

equipamentos agrícolas, como tratores, colheitadeiras e máquinas similares; Usar o

uniÍorme funcional e os EPI's fomecidos e recomendados para exercício das

atividades do cargo; Atender as determina@es de seu superior hierárquico dentro das

necessidades de interesse público; Cumprir estritamente as normas legais e o
Estatuto dos Servidores Público do MunicÍpio de Anhanguera; Responder pelos atos

causados por conduta dolosa ou praticada com imprudência, imperÍcia ou negligencia

no exercício de suas atribuições; Reportar imediatamente ao superior hierárquico atos

e fatos que saiba ser inconeto/ilegal para adoçáo de providências; Promover as

demais atividades correlatas.
Requis itos para Provimento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos

direitos políticos; estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;

estar em dia com as obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18(dezoito) anos; ter

formaçáo de nível fundamental; possuir Carteira Nacional de HabilitaÉo válida;

possuir curso de operaçâo de Máquinas Pesadas; ser aprovado em concurso público.

Vencimentos Básicos: R$ 1.559,35(um mil quinhentos e cinquenta e nove e trinta e

cinco centavos).
Carqa Horária: 40(quarenta) horas.

Vl -Ca o: PORTEIRO SERVENTE

Atribuicôes Típicas: Compete ao(a) servidor(a) investldo no cargo, as segulaÚes

atibuições: Ser assíduo e pontual, cumprindo a respectiva escala de serviço;

Fiscalizar a entrada e saída de pessoas, observando o movimento das mesmas no

respectivo recinto procurando identificá-las, para vedar evenfual entrada de pessoas

suspeitas, ou encaminhar as demais ao destino solicitado; Encarregar-se da

correspondência êm geral e de encomendas enviadas, recebendo-as e

encaminhando-as aos destinatários, para evitar extravios e outras oconências

desagradáveis; Manter serviço permanente de portaria e exercer a vigilância continua;

Acender e apagar as luzes das partes @muns do Edifício, observando os horários

e/ou necessid ;Auxiliar no serviço de segurança intema da repartição/recinto;
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Tratar todos os moradores, inquilinos ou proprietários e visitantes, com respeito e

urbanidade; Ausentar-se da portaria, para execução de outros serviços, somente com

conhecimento e autorização do Zelador ou de seu substituto; Evitar entreter-se em
palestras, com colegas de serviço, moradores ou visitantes, que venham a prejudicar

a atenção devida ao serviço; Auxiliar, quando solicitado e autorizado, os demais

colegas, mesmo que em serviço que não seja o de portaria; Operar a mesa de

interfones e fiscalizar o seu uso; Usar o uniforme funcional e os EPI's fomecidos e

recomendados para exercício das atividades do cargo; Atender as determina@es de

seu superior hierarquico dentro das necessidades de interesse público; Cumprir
estritamente as normas legais e o Estatuto dos Servidores Público do Município de

Anhanguera; Responder pelos atos causados por conduta dolosa ou praticada com

imprudência, imperícia ou negligencia no exercício de suas atribui@es; Reportar

imediatamente ao superior hierárquico atos e fatos que saiba ser inconeto/ilegal para

adoção de providências; Promover as demais atividades conelatas.
Reouisitos oara Provimento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos

direitos polÍticos; estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;

estar em dia com as obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18(dezoito) anos; ter

formação de nível fundamental; conhecimentos de informática - Office(Word/Excel) e

lntemet; ser aprovado em concurso público.

Vencimentos Básicos: R$ 1.273,46(um mil duzentos e setentia e três e quarenta e

seis centavos).
Carqa Horária: 40(quarenta) horas.

Vll - Carso : PROFESSOR(A)
Atribuiçôe s Tíoicas: Compete ao(a) seruidor(a) invesüdo no cargo, as seguinÍe§
atibuições: Participar do processo ensino-aprendizagem em n ível de Unidade

Escolar e regional, em açáo lntegrada escola-comunidade; Participar da elaboração

dos planos curriculares e de ensino, ministrando aulas no Ensino Fundamental,

Ensino Médio, e Ensino de Pre-Escolar; Planejar, acompanhar e avaliar planos,

programas e projetos em qualquer nível educacional, Participando da análise dos

problemas educacionais no estabelecimento de prioridade e na proposição de

medidas de soluções e prestando assessoria de n Ível superior; Participar do programa

de alimentação, orientiando para uma alimentação saudável; Manter atualizados os

diários de classe como fonte de informa@es a @rcas das atividades desenvolüdas,

do aproveitamento e frequência dos alunos; estabelecer e executar estratégia de

recuperação para alunos de menor rendimento; Participar de reuniões, simpósios,

encontros e seminários com fins educativos; Docência na Educação lnfantil e/ou Anos

lniciais do Ensino Fundamental; Articular o Processo Pedagógico no interior da

Unidade Escolar tendo como princípio do seu trabalho a gestão democrática, o

trabalho coletivo, Profissional e comprometimento Político Pedagógico; Elaborar

Planos Curricul
É

de Ensino e de Aula; Elaborar, acompanhar e avaliar planos,



programas e projetos de que necessite a Unidade gscofar ou Sistema Municipal de
Ensino; lnteirar-se da Propostra Político-Pedagfuica do Sistema Municipal de Ensino
e integrar-se com suas Políticas Educacionais; Zelar pelo cumprimento dos preceitos

Constitucionais e da Legislaçáo Educacional ügente omo fundamentos da PÉtica
Educativa; Usar o uniforme funcional e os EPI's fomecidos e recomendados para

exercício das atividades do cargo; Atender as determina@s de seu superior
hierárquico dentro das necessidades de interesse público; Cumprir estritamente as
normas legais e o Estatuto dos Servidores Público do Município de Anhanguera;
Responder pelos atos causados por conduta dolosa ou praticada com imprudência,
imperícia ou negligencia no exercício de suas atribuições; Reportar imediatamente ao
superior hieÉrquico atos e fratos que saiba ser inconeto/ilegal para adoção de
providências; Promover as demais atividades conelatas.
Requisitos para Provimento Básicos: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei,
gozar dos direitos políticos; estar em dia com as obriga@es militares, se do sexo
masculino; estar em dia com as obriga@es eleitorais; ter idade mínima de í 8(dezoito)
anos; Conhecimentos de informática - Office(Word/Excel) e lntemet; Ser aprovado
em @ncurso público.

A) - PROFESSOR(A} P{II
Requisitos Especifi oara Provimento: Ter formação de nível superior, com
licenciatura plena nas áreas da educação, magistério ou pedagogia com registro no
Ministério da Educação (MEC).

Vencimentos Básicos: R$ 3.030,44(três mil e trinta reais e quarenta e quatro

centavos).
CarEa Horária: 30(trinta) horas.

B). PROFE R(A) P-lV
Reouisitos Esoecíficos DAraProvlmento: Ter formação de nível superior, com

licenciatura plena nas áreas da educação, magistério ou pedagogia com registro,

com pós{radua$o latu sênsu em área educacional, com registro no Ministério da
Educação (MEC).

Vencimentos Básicos: R$ 3.246,90(três mil e duzentos e quarentia e seis reais e
noventa centavos).
Carga Horária: 30(trinta) horas.

C) . PROFESSOR(A) P-V
Reouisitos EsoeciÍi oara Provimento:
licenciatura plena nas áreas da educaçâo, magistério ou pedagogia, com pós-
graduaÉo stnbÍo sensu
da Educação (MEC)

mestrado) em área educacional, com registro no Ministério

Ter formaçâo de nível superior, com
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Vencimentos Básicos: R$ 3.474,18(três mil, quatrocentos e setentia e quatro reais
e dezoito centavos).
Carga Horária: 30(trinta) horas.

VIII - CArEO: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
Atribuicôes Típicas: Compete ao(a) seruido(a) investido no cargo, as seguinúes
atribuições: Promover a saúde e bem-estar dos pacientes; Realizar curativos;
Administrar medicamentos; Dar assistência aos médicos de plantão; Preparar os
pacientes para exames; Medir e controlar a temperatura; Oferecer primeiros socorros;
Fazer a desinfecção e esterilização de equipamentos ciúrgicos; Coletar materiais
para exame, como por exemplo, sangue; Realizar os tratiamentos descritos em
prescrição médica, @mo: troca de soro, vacinas e nebulização, bem como todos os
demais da atividade definidos pelo respectivo conselho; Dar assistência a pacientes
em recuperação; Fomecer cuidados pré e pós-operatórios; Manter o ambiente limpo
para prevenir infecções e a disseminação de doenças; Auxiliar o enfermeiro a planejar
a rotina do setor, entre outras diversas funções; Usar o uniforme funcional e os EPI's
fomecidos e recomendados para exercício das atividades do cargo; Atender as
determinações de seu superior hieÉrquico dentro das necessidades de interesse
público; Cumprir estritamente as normas legais e o Estiatuto dos Servidores Público
do Município de Anhanguera; Responder pelos atos causados por conduta dolosa ou
praticada com imprudência, imperícia ou negligencia no exercício de suas atribuiçoes;
Reportiar imediatamente ao superior hieÉrquico atos e fatos que saiba ser
incorreto/ilegal para adoção de providências; Promover as demais atividades
correlatas.
Requisitos para Provimento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos
direitos políticos; estar em dia com as obrigaçÕes militares, se do sexo masculino;
estiar em dia com as obriga@es eleitorais; ter idade mínima de l8(dezoito) anos; ter
formação de n ível fundamential completo; Curso Técnico específico da área;
Conhecimentos de informática - Office(Word/Excel) e lnternet; Registro no Conselho
Regional da Categoria; ser aprovado em @ncurso público.

Vencimentos Básicos: R$ 1.559,35(um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e
trinta e cinco centavos).
Carqa HoÉria: 40(quarenta) horas.

lX - Carqo: AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
Atribuiçôes Típicas: Compete ao(a) seruidor(a) investido no caÍgto, as seguínúes
atribuições: Recepcionar as pessoas no consultório dentário, procurando identifica-
las e averiguar suas ne@ssidades, para prestar informa@es, receber recados e
encaminhá-las ao cirurgião dentista e executar tarefas auxiliares ao trabalho do
cirurgião dentista, visando a agilização dos serviços; EÍetuar o controle da agenda de
consultias, verificando Érios e disponibilidade dos profissionais; Receber os

.f-
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pacientes com horário previamente marcado, ,a"rra*o identifica-los averiguando

as necessidades e o histórico dos mesmos; Auxiliar o profissional, no atendimento

aos pacientes, em tarefas tais como: segurar o sugador de saliva, fazer o afastamento

lingual e alcançar materiais e instrumentos odontológicos; Fazer a manutenção de

material provisório e definitivo usado para restauração dentiária; Preparar o material

anestésico, de sutura, polimento, bem como procede a troca de brocas; Preencher

com dados necessários a ficha clínica do paciente, após o exame clínico ter sido

realizado pelo dentista; Fazer a separação do material e instrumentos clínicos em

bandejas para ser utilizado pelo proÍission a| Zelar pela boa manutenção de

equipamentos e peças; Preparar, acondiciona e esteriliza materiais e equipamentos

utilizados; Colaborar com limpeza e organização do local de trabalho; Executar outras

atividades orrelatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior; Cumprir e tazer

cumprir normas e rotinas de serviço a fim de obter uniformidade do mesmo na sua

estrutura organizacional; usar o uniforme funcional e os EPl',s fornecidos e

recomendados para exercício das atividades do cargo; Atender as determinações de

seu superior hierárquico dentro das necessidades de interesse público; cumprir

estritiamente as normas legais e o Estatuto dos Servidores Público do Município de

Anhanguera; Responder pelos atos causados por conduta dolosa ou praticada com

imprudência, imperícia ou negligencia no exercício de suas atribui@es; Reportar

imediatamente ao superior hierárquico atos e fatos que saiba ser inconeto/ilegal paÍEl

adoÉo de providências; Promover as demais atividades conelatas'

Requ isitos para Provimento: Ser brasileiro ou estrangeiro na Íorma da lei, gozar dos

direitos políticos; estar em dia com as obrigaçôes militares, se do sexo mascu lino;

estar em dia com as obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18(dezoito) anos; ter

formação de nível médio ou superior; possuir curso concluído de Auxiliar de saúde

Bucal - ASB devidamente reconhecido pelo conselho Federal de Odontologia; estar

êm dia com o respectivo conselho de classe; conhecimentos de informática -
Office(Word/Excel) e lntemet; ser aprovado em concurso público'

vencimentos Básicos: R$ 1.559,35(um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e

trinta e cinco centavos).
Carqa ria : 40(quarenta) horas.

X - carqo: MÉDlco
Atribuiçóes Tipicas: Comryte eo(a) seruidor(a) investido no caÍgo, as seguintes

atribuiçóes: Atender a todos os componentes das famílias, independentes de sexo e

idade; lnserir-se no contexto biopsicossocial da pessoa; Nâo restringir sua atuação

estritamente a problemas de saúde rigorosamente deÍinidos; Realizar ações enquanto

os indivíduos estiverem saudáveis; Procurar compreender a doenps em Seu contexto

pessoal, familiar e social; convivência Gontínua para a resolução dos problemas e

manutenção da saúde dos indivíduos; Prestiar assistência integral aos indivíduos sob

sua responsabili Valorizar a relação médico/paciente e médicoifamília como

r
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parte de um processo terapêutico e de confiança; Oportunizar os contatos com
indivíduos sadios ou doentes, üsando abordar os aspectos preventivos e de educa@o
sanitária; Empenhar-se em manter seus pacientes saudáveis quer venham as

consultas ou não; Execrrtar as açoes básicas de v§ilância epidemiológica e sanitária

em sua área de abrangência; Executar as a@es de assistência nas áreas de aten@o
a criança, ao adolescente, mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idco, realizando

também, atendimento de primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias

amhrlabriais, entre outrm; Promover a qualidade de üda e contibuir para o meio

ambiente seja mais saudável; Discutir de forma permanente junto à equipe de trabalho

e comunidade o coneito de cidadania, enÍatizando m direitos a saúde e as bases
legais que os legitimam; Participar do processo de trabalho de unidade de saúde da

Família; fomentar a crbÉo de grupos de pato@ia específicas oomo hipertensas,

diabéticos, de saúde mental, etc; Encaminhar aos serviços de maior complexidade
quando necessárirc, garantindo a comunidade do trataÍnento na Unftlade de Saúde por

meio de um sistema de referência e @ntra refeÉncia; lndicar intemação hospitalar,

solicÍtar exares complementares, verificar e atestar óbitos; Realizar consultas
clínicas e procedimentos na Unidade de Saúde indicado ou necessário no domínio

erlou nos demais espaps oornunitários (esoolas, associa@s entÍe outÍos); Conhibuir
e participar das atividades de evoluçáo permanente dos ACS, auxiliares de

enfermagem, ACS e THD; Partbipar de gerencianrenb dc insumc necessários para

o adequado funcionamento da Unidade de Saúde; Usar o uniÍorme funcional e os

EPI's fomecidos e rccornendadc para exercícic das atividades do cargp; Aterder as
determina@s de seu superior hieÉrquico dentro das necessidades de interesse
público; Cumprir eshitiamente as noÍrnas legais e o Estafuto dos Servidores Público

do Município de Anhanguera; Responder pelos atos causados por conduta dolosa ou

praticada com imprudêncira, imperícia ou negligencb no exercício de suas abibui@.s;
Reportar imediatamente ao superior hierárquico atos e fatos que saiba ser
incorreto/ilegal para adoçáo de pmúdências; Promoner as demais atividades

conelatas.
Requisitos palafro!4rrlelúgi Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos
direitos políticos; estar em dia com as obriga@es militares, se do sexo masculino;

estar em dia com as obrign@s eleitorais; ter idade mínima de l8(dezoito) anos; ter
forma@o de nível superior, com graduação em medicina, deüdamente reconhecido
pelo Conselho Federal e/ou Regional de Medicina; pcsuir residência
preferencialmente em clínica médica; estar em dia com o respectivo conselho de

dasse; conhedmentos de inÍormática - Ofnce$ord/Excel) e lntemet; ser aprovado

em @ncurso público.

Vencimentos Básicos: R$ 8.000 ,0O(oito mil reais).

Carqa HoÉria: 40(quarenüa) horas.

xr-c : ODO

,/ ,.



- -Àtv-rrÁ!§GrrEn^a.

Atribuicões Tíoicas: Compeb ao(a) seruido(a) inv*tido no catgo, as segulnÍes
aúlíô*ti@,: Realizar com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o
planejamento e a programa@o em saúde bucal; Realizar os procedimentos clínicos

da atençáo Básica em saúde bucal, induirdo atendimento das urgêrrcias e pequenas

cirurgias ambulatoriais; Realizar a atenÉo integral em saúde bucal (promo@o e
prote@ da saúde, prcvençáo de agravos, diagnósticos, tratamento, reabilita@o e

manutenção da saúde) indiüdual e coleüva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos

especfficos, de acordo com o pbnejaÍnento bcal, com rcsolubilidade; Encaminhar e

orientar os usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua

responsabilizaçao peb acompanhamento do usuário e o segrnento do t-atamento;

Coordenar e participar de a@es coletivas voltadas à promo@s da saúde e
prevençáo de doenças bucais; Acompanhar, apoiar e desenrchrer atividades
referentes à saúde bucal com os demais membros da Equipe a saúde da família,

buscardo aproximar e integrar aées de saúde de Íorrna multidisciplinaç Contrihlir e
participar das aüvidades de educação Permanente do THC, ACS e PSF; Realizar

supervisão técnica THC e ACD; Paúicipar do gerencbmento de insumos necessáric
para o adequado funcionamento da Unklade da Saúde; Realizar palestras mnforme
necessidade; Prescrever medicamentos e outras orientaçóes na conformidade dos

diagnósticos efetuado; Usar o uniforme funcional e os EPI's fomecidos e
ÍecoÍnendados para exercído das atividades do cargo; Aúender as determina@es de

seu superior hieráquico denho das necessidades de interesse público; Cumprir
esffiamente as noírlras legab e o Estafuto dos Servidores Público do Município de

Anhanguera; Responder pelns atos causados por conduta dolosa ou praticada com

imprudência, imperícia ou negtigencia no exercício de suas ahibui@s; Reportar

imediatamente ao superior hierarquico atos e fatos que saiba ser incorreto/ilegal para

ad@o de provirlências; Promoner as demais atividades conelatas.
Reouisitos oara Provimento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos

direitos polÍffcos; es*ar em db com as obriga@s miliÍares, se do sexo masculino;

estiar em dia com as obriga@s eleitorais; ter idade mínima de 18(dezoito) anos; ter

Íormação de nível superior, com graduação em odontologia, deüdamente reconhecido

pelo Conselho Federal e/ou Regional de Odontologia; possuir residência

preferendalmente em dínica médir:a; onhecimentos de informática

Office(Word/Excel) e lntemet; ser aprovado em @ncurso público.

Venci Básicos: R$ 5-000,00(cinco mil reais).

Carsa Hoáría: 4O(quarenta) horas.

Xll - Carqo: AGENTE DE COrú BATE DE ENDEÍÚIAS (ACE)

Akibuicões Tioir:as: @n@ a(a) *ruiAoúa) inv€§;üdo no atgo, as segtuÍnÍes
aübuiçóes: Exercício de Atiüdades de combate e prevenção de endemias, mediante

a notificaçao de foos endêmicos, üstoria e detecÉo de locais suspeitos, eliminação
de focos, orie gerais de saúde; Prevenção da malária, dengue, e demais

.é
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enfermidades conforme orientações do Ministério da Saúde; Acompanhar, por meio

de visita domiciliar, todas as famílias sob sua responsabilidade, de acordo com as

necessidades definidas pela equipe; Vistoriar depósitos, tenenos baldios e

estabelecimentos partiorlares e comerciais para busca da eliminação permanente de

focos endêmims; Realizar a lnspeçáo cuidadosa de caixas d'água, calhas e telhados;

Promover a aplicação de larvicidas e inseticidas na forma recomendada: Usar o
uniforme funcional e os EPI's fomecidos e recomendados para exercício das

atMdades do cargo; Atender as determina@es de seu superior hienirquico dentro das
necessidades de interesse público; Cumprir estritiamente as noÍrnas legais e o
Estatuto dos Servidores Públioo do Município de Anhanguera; Rasponder pelos atos

causados por conduta dolosa ou praticada com imprudência, imperícia ou negligencia

no exercício de suas abibuitfes; Reportar irnediatamente ao superbr hieÉrquico atos

e fatos que saiba ser inconeto/ilegal para adoção de providências; Promover as

demais atividades correlatas.
Reouisitos oa ra Provimento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos

direitos polítios; esar em dia com as obrQa@s militares, se do sexo masculino;

estar em dia com as obriga@s eleitorais; ter idade mínima de í8(dezoito) anos; ter

Íorma@o de nível fundamental; cr.rrso conduído de Íormação inicial e continuada em

combate a endemia; conhecimentos de informática - Office(Word/Excel) e lntemet;

ser aprovado em concuÍso público.

Vencimentos Básicos: R$ 1.347,69(um mil e trezentos e quarentia e sete reais e

sessentia e nove centavos).
Carqa Horária: 40(quarenta) horas

Xlll - Carso: ZELAOOn
Atribuicóes Típicas: Compete ao(a) servidor(a) investido no cargo, as seguinÍes
aübuitfi: Zelar pla limpeza e higiene do patrimônio em que afua; Higien2ar e
desinÍetar as áreas e equipamentos sob sua responsabilidade; Cuidar das condi@es

de acondicionaÍnento e desüno do lixo, conforme noÍrnas da ügilância sanitária;

Mudar a posiÉo dos móveis e equipamentos, colocando-os nos locais designados;

Manter o conúole dos gastos em materiais de limpeza ou ürtros que são necessários
para a manutenção do local; Usar o uniforme funcional e os EPI's fomecidos e

recornendados para exercício das atiüdades do cargo; Atender as determina@es de

seu superior hierárquico dentro das necessidades de interesse público; Cumprir

estritarnente as ÍrorÍras legais e o Estafuto dos Servidores PÚblico do Município de

Anhanguera; Responder pelos atos causados por conduta dolosa ou praticada com

imprudência, imperícia ou neglQencia no exercíciro de suas atribuições; Reportrar

imediatamente ao superior hierárquico atos e fatos que saiba ser inconeto/ilegal para

adoção de proüdências; Promoner as demais atiüdades conelatas.
itos Ía : Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos

direitos políücos; em dia com as obriga@es militares, se do sexo masculino;
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estar em dia com as obrigações eleitorais; ter idade mínima de l8(dezoito) anos; ter
forma@o de nível fundamental; conhecimentos de informática - Ofhoe(Word/Excel) e
lntemet; ser aprovado em @ncurso público.

Vencirnentoa Básicoe: R$ 1-273,46(um mil duzentqs e setenta e tràs reais e
quarenta e seis centavos).
Carga Horária: 4O(quarenta) horas.

XIV - Carqo: ENCARREGADO
Âtribuicões Tírxirc: @atreÍe 4a) wvidofla) inveüdo no aryo, as segtur?túes

atibuições: Coordenar equipe pessoal, analisar devoluçÕes e acompanhar material

beneficiamento, supervisionar e controlar equipe, administrar almoxarifado, efetuar
lançamento, manipulação e expedi@o dos produtos da empresa, atuar na

organização do almoxariÍado delega@o de trarefas e desenhar estratégias de

organizações do departamento e suas atividades, acompanhar e desenvolver a
equipe, garantir a organiza@o e manuten@ dos armazéns de estocagem através de
sistemas gerenciais e demais rotinas, realizar o controle e liberação de materiais e
equipaÍnenbs do alnroxarifado, realiar emissáo de relatórios de onsumo e custos

dos diversos materiais para os setores: administrativo, financeiro e contabilidade;

Executar tareÍas relatinas à dbtribuição, orienta@ e supeÍvisão das atividades das
turmas de trabalho nos serviços de obras da rede de esgotos, obras rodoviárias,
praças e jardirrs, limpeza púUica e calçamento, inspecionar e controlar os trabalhc
relacionados com a construção civil em geral e manutenção do equipamento utilizado;

Usar o unifonne funcbnal e os EPI's fomecidos e recomendadc para exercício das
atividades do cargo; Atender as determina@es de seu superior hieÉrquico dentro das
necessidades de interesse giblico; Cumprir esffiamente as noírnas legais e o
Estatuto dos Servidores Público do Município de Anhanguera; Responder pelos atos

causados por conduta dolosa ou praücada com imprudência, imperícia ou negl§encia
no exercício de suas atribui@s; Reportar imediatamente ao superior hierárquico atos

e Íatos que saiba ser incorreto/ilegal pana ad@o de providências; Promover as

demais atividades conelatas,
Requisabs para Proyimento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos
direitos políticos; estar em dia com as obriga@es militares, se do sexo masculino;

esüar em dia com as obr[a@es eleitorais; ter idade mínima de 18(dezoito) anos; ter
forma@o de nível fundamental; conhecimentos de informática - Office(Word/Excel) e
lntemet; ser aprovado em @ncurso público.

Vencimentos Básicos: R$ 1 .559 ,35(um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e
trinta e cinco centavos).
Carqa Horária: 40(quarenta) horas.

XV - Carqo: RECEPCIONISTA
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Atribuicões Tíoicas: Compete ao(a) seruidor(a) investido no cergo, as seguintes
atibuiioes: Recepcionar membros da comunidade e üsitantes procurando identificá-

los, averiguando suas pretensôes para prestar-lhes informa@es e/ou encaminháJos
a pessoas ou setor procurados; Atender chamadas telefônicas; Anotar recados;

Prestar informações; Registrar as visitras e os telefonemas recebidos; Auxiliar em
pequenas tareÍas de apoio administrativo; Utilizar recursos de informática; Auxiliar nas

atividades de ensino, pesquisa e extensão; Executar outras tarefas de mesma

nafureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional; Auxiliar em

tarefas simples relativas às atividades de administração, para atender solicita@es e
necessidades da unidade; Conferir as quantidades e especifica@s dos materiais

solicitados e distribuí-los nas unidades; Controlar frequência, registrar as horas

trabalhadas e as oconêncbs diárias; encaminhar ao setor competente os doo.tmentos
pessoais dos funcionários, auxiliar nas solicitações de materiais e relatórios de bens

móveis; fazer o controle patrimonial de bens; executiar pedidos de compras de material

de consumo e permanente para execução das atividades do setor; Receber, orientar
e encaminhar o público; controlar a entrada e saída de pessoas nos locais de trabalho,

receber e transmitir mensagens telefônicas e fax; receber, coletar e distribuir
correspondência, documentos, mensagens, encomendas, volumes e outros, intema e
eÍemamente; coletar assinaturas de documentos diversos de acordo com as

necessidades da unidade; operar, abastecer, regular, efefuar limpeza periódica de

máquina copiadora, controlar requisi@es de máquina copiadora, receber e assinar
recibo de material de consumo, coneios, reprografia e outros; Utilizar recursos de

informática. Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensâo; Executar outras

tarefas de mesma natureza e n ível de complexidade associadas ao ambiente
organizacional; Executar atividades de informática básica; Usar o uniforme funcional

e os EPI's fomecidos e reconrendados para exercício das atiüdades do cargo; Atender

as determinações de seu superior hierárquico dentro das necessidades de interesse
público; Cumprir estritamente as nornas legais e o EstahÍo dos Servidores Público

do Município de Anhanguera; Responder pelos atos causados por conduta dolosa ou
praticada com imprudência, imperícia ou negligencia no exercício de suas atribuições;

Reportar imediatamente ao superior hierárquico atos e fatos que saiba ser
inconeto/ilegal para ado@o de proüdências; Promover as demais atividades
correlatas.
Requisitos paria Proümento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos
direitos políticos; estar em dia com as obrigaçÕes militares, se do sexo masculino;

estar em dia com as obriga@s eleitorais; ter idade mínima de 18(dezoito) anos; ter
formaÉo de nível fundamental; conhecimentos de informática - Office(Word/Excel) e
lntemet; ser aprovado em conctrrso público.

Vencimentos Básicos: R$ 1.559,35(um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e
trinta e cinco centavos).
Carqa Horária: 4o(q ) horas,



integração e adaptaÉo do indivíduo à instituição; V - orienta@o e acompanhamento

dos usuários, familiares, e demais agentes que participam' diretamente ou

XVI - Carqo: AUXILIAR ADIIINISTRÂTIVO
Atribuiçóes Típicas: Compete ao(a) seruidor(a) invesüdo no cargo, as seguÍnÚes

atibuições: Verificar a entrada e saída de conespondências; receber e enviar

documentos; atender chamadas telefônicas; recepcionar o público em geral; fazer o

arquivamento de documentos; saber utilizar máquinas @muns em escritÓrio, como

por exemplo, impressoras, máquinas copiadoras, computiadores e programas de

planilhas em geral; responder e-mails; manter arquivos organizados; manter a agenda

telefônica atualizadai executiar tarefas relacionadas çgm o cargo, a critério do

superioç usar o uniÍorme funcional e os EPI's fomecidos e recomendados paEl

exercício das atividades do cargo; Atender as determina@s de seu superior

hierárquico dentro das necessidades de interesse público; Cumprir estritamente as

normas legais e o Estatuto dos servidores Público do Município de Anhanguera;

Responder pelos atos causadqs por conduta dolosa ou praticada com imprudência,

imperícia ou negligencia no exercício de suas atribuiçÕes; Reportar imediatamente ao

superior hierarquico atos e fatos que saiba ser inconeto/ilegal para adoção de

providências; Promover as demais atividades conelatas'

Reouisitos para Proümento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos

dir"ito" polítims; estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino:

estar em dia com as obriga@es eleitorais; ter idade mínima de 18(dezoito) anos; ter

formaçáo de nível fundamental; conhecimentos de informática - office(word/Excel) e

lntemet; ser aprovado em @ncurso público'

Vencimentos Bás R$ 1.559,35(um m il quinhentos e cinquenta e nove reais e

trinta e cinco centavos).
Horária: 40(quarenta) horas.

Xvl! - Caroo: PSICÓLOGO(A)
Atribu icões Tí Compete ao(a) selidor(a) investido no cargo, as seguiaúes

atribuições: real izar avaliaflo e diagnóstico psicológims de entreüstas'

observaçáo, teste e dinâmica de grupo, além de üsita domiciliar com vistas à

prevenção e ao tratamento; ll realiz.ar atendimento familiar para orientaÇáo ou

acompanhamento Psicossocial ; ilr colaborar, em equipe multiProfissional'

planejamento das Políticas sooals de macro e microssistemas no âmbito do Sistema

Único de Assistência Social (SUAS); lV atuar como facilitador no processo de

indiretamente, dos atendimentos; Vl - avaliar as condições intelecfuais e emocronals

de crianças, adolescentes e adultos sob tutela da justiça , seja por posse e guarda de

crianças e adolescentes, violência doméstica ou determinação da resPonsabilidade

legal por ato infracional; Vll realizar atendimento Psicológico através de trabalho

acessível e com @m a busca de decisóes próprias na organização familiar

no



dos que re@Írem às unidades dos CRAS e/ou CREAS, conforme orientações do

Sistema Único de Assistência Social SUAS; Vlll - atuar junto ao CRAS' CREAS e

Rede Socioassistencial, em equipe multiprofissional, no diagnóstico, planejamento,

execuçâo e avaliação de programas sociais, no âmbito da política de assistência

social; lX - executjar outras atividades conelatas, previstjas nas diretrizes do Sistema

único de Assistência Social - SUAS; X - Executar outras atribui@es pertinentes ao

cargo; Xl - usar o uniforme funcional e os EPI's Íomecidos e recomendados parEl

exercício das atividades do cargo; Xll - Atender as determinações de seu superior

hieÉrquico dentÍo das necessidades de interesse público; Xlll - Cumprir estriüamente

as normas legais e o Estatuto dos Servidores Público do Município de Anhanguera;

Responder pelos atos causados por onduta dolosa ou praticada com imprudência,

imperícia ou negligencia no exercício de suas atribuições; XIV - Reportar

imediatamente ao superior hieÉrquico atos e Íatos que saiba ser incorreto/ilegal para

adoçâo de providências; XV - Promover as demais atividades correlatas.

Requisitos para Proümento: Ser brasileiro ou estíangeiro na forma da lei, gozar dos

direitos políticos; estar em dia com as obrigações militares, Se do sexo masculino;

estar em dia com as obrigações eleitorais; ter idade mínima de í 8(dezoito) anos; ter

formação de nível superior completo em Psicologia; estar devidamente inscrito e em

dia com o respectivo conseltro de classe; ser apÍovado em @ncurso público.

Venci Bás R$ 2.760,00(dois mil e setecentos e sessenta reais)'

Carqa Horária: 4O(quarenta) horas'

XVll! - Ca : ASSISTENTE soclAL
Aúibuições TíPicas: Comrri& ao(a) seruidor(a) invesüdo no cargo, as segturaÍes

atribuiçóes: I - executa r atividades de assistência técnica em projetos' programas e

serviços nas áreas de Assistência Social, segurança alimentar, cidadania, direitos

humanos e proteção à infância, à juventude, ao portador de necessidades especiais

e ao idoso, dentre odras a@s equivalentes que não seiam prinaüvas de outras

caíreiras ou @rgos isolados no âmbito de Poder Executivo; ll - verificar, acompanhar

e supervisionar os pÍocessos inerentes ao Sistema Único de Assistência Social e os

demais programas sociais do Município, que sejam objeto de execução

descentralizada; lll - aferir os resultados da assistência social, segurança alimentar'

cidadania,direitoshumanoseproteçãoàinfância,àjuventude,aoportadorde
necessidades especiais e ao idoso, considerando os planos e objetivos definidos no

Sistema único de Assistência Social e demais políticas sociais; lV - proceder à análise

e avaliação dos dados obtidos, gerando informa@es que contribuam para o

planejamen to e o aperfeiçoamento das ações e políticas sociais; v - realizar trabalhos

junto à equiPe multiprofissional, principalmente com o setor de psicologia, com o

objetivo de atender à solicitação de estudo psicossocial; Vl - estabelecer e aplicar

procedimentos técnicos de iação junto ao gruPo familiar em situação de conflito;

vil atuar junto ao C CREAS e Rede Socioassistencial, em equipe



- -Àlv-rrAN<irrE
- .=--

Ê-;c
rD

multiprofissional, no diagnóstico, planejamento, execução e avaliação de programas

sociais, no âmbito da política de assistência social; Vlll - executiar oukas atividades
conelatas, desde que previstras nas diretrizes do Sistema Único de Assistência Social
- SUAS; lX - Execr.rtar outras atribuições pertinentes ao cargo; X - Usar o uniforme
funcional e os EPI's fomecidos e recomendados para exercício das atividades do
cargo; Xl - Atender as determina@es de seu superior hieÉrquico dentro das
necessidades de interesse público; Xll - Cumprir estritamente as normas legais e o
Estatuto dos Servidores Público do Município de Anhanguera; Responder pelos atos
causados por conduta dolosa ou praticada com imprudência, imperícia ou negligencia
no exercício de suas atribui@es; Xlll - Reportar imediatamente ao superior hienirquico
atos e fatos que saiba ser inconeto/ilegal para adoção de providências; XIV -
Promover as demais atividades conelatas.
Requisitos para Provimento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos
direitos políticos; estar em dia com as obriga@es militares, se do sexo masanlino;

estar em dia com as obrigações eleitorais; ter idade mÍnima de '18(dezoito) anos; ter
formaçjo de nível superior completo em Serviço Social; estar devidamente inscrito e
em dia com o respectivo conselho de classe; ser aprovado em concurso público.

Básicos R$ 2.760,00(dois mil e setecentos e sessenta reais).
Carqa Horária: 40(quarenta) horas.

XIX - Carqo: AGENTE FISCAL
Atribuicões Tíoicas: Compete ao(a) servidor(a) invesüdo no cargo, as seguinúes
atibuiioes: Tomar todas as providências pertinentes à violação das normas e
posturas municipais e da legislação urbanística; Fiscalizar o cumprimento das leis de
uso, ocupa@o e parcelamento do solo, posturas municipais, código de obras ou lei

correlata; Coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execuçpo
da fiscalização extema; Emitir notiÍicações e lavrar Autos de lnfração e lmposição de
Multa e de Apreensão, cientificando formalmente o infrator, bem como requisitar o
auxílio de força pública ou requerer ordem judicial, quando indispensável à realizaçÉ,o

de diligências ou inspeçôes; Auxiliar na elaboraçâo do relatório geral de Íiscalização;
Manter a cieÍia permanentemente informada a respeito das inegularidades
encontradas, mediante a emissão de relatórios periódicos de atividades; A fiscalização

de normas municipais, estaduais ou federais repassadas ao município mediante
convênios, relacionadas ao zoneamento, urbaniza@o, meio ambiente, direitos e

defesa do consumidor, transportes, edilícias e de posfuras em geral e aquelas
atividades de fiscalizaçáo relacionadas ao poder de polícia administrativa; Solicitar, à
Secretaria competente, a vistoria de obras que lhe pareçam em desacordo com as
noÍrnas vigentes; Usar o uniforme funcional e os EPI's fomecidos e recomendados
para exercício das atividades do cargo; Atender as determina@es de seu superior
hierárquico dentro
normas legais e o

idades de interesse público; Cumprir estritamente asdas n
dos Servidores Público do Município de Anhanguera;
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Responder pelos atos causados por condutia dolosa ou praticada com imprudência,
imperícia ou negligencia no exercício de suas atribuições; Reportar imediatamente ao
superior hierárquico atos e fatos que saiba ser inconeto/ilegal para adoçâo de
providências; Promover as demais atiüdades conelatas.
Requisitos pa ra Provimento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos

direitos políticos; estiar em dia com as obriga@es militares, se do sexo masculino;

estar em dia com as obriga@es eleitorais; ter idade mínima de í 8(dezoito) anos; ter
ÍormaÉo de nível médio; ser aprovado em conqrrso publico.

Vencimentos Básicos: R$ 1.559,35(um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e
trinta e cinco centiavos).
Carqa Horária: 40(quarenta) horas.

XX - Caroo: AGENTE ÁRro DE sAúDE (Acs)
Atribuições Tíoicas: Compete ao(a) seruido(a) invesüdo no cargo, as seguinÍes
aübuiçõe,s: Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geogÉfica
definida e cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados
no sistema de informação da Aten@o Básica vigente, utilizandoos de forma

sistemática, com apoio da equipe, para a análise da situação de saúde, considerando
as características sociais, econômicas, olfurais, demogÉÍicas e epidemiológicas do

tenitório, e priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;

Utilizar instrumentos para a coleta de informa@es que apoiem no diagnóstico

demográÍico e sociocultural da comunidade; Registrar, para fins de planejamento e
acompanhamento das a@es de saúde, os dados de nascimentos, óbitos, doenças e

outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético; Desenvolver a@es que busquem a
integra@o entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as

características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e
grupos sociais ou coletiüdades; lnformar os usuários sobre as datas e hoÉrios de

consultias e exames agendados; Participar dos processos de regulação a partir da

Aten@o Básica para acompanhamento das neessidades dos usuários no que diz
respeito a agendamentos ou desistências de consultas e exames solicitados;

Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os

dados de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo
ético; Utilizar instrumentos para a coletia de inÍorma@s que apoiem no diagnóstico
demográfico e sociocultural da comunidade; Exercer outras atribui@es que lhes se.iam

atribuídas por legisla@o específica da categoria, ou outra normativa instituída pelo
gestor federal, estadual municipal; Usar o uniÍorme funcional e os EPI's fomecidos e

recomendados para exercício das atiüdades do cargo; Atender as determinações de

seu superior hierárquico dentro das necessidades de interesse público; Cumprir
estritiamente as nornas legais e o Estatuto dos Servidores Público do Município de

Anhanguera; Responder pelos atos causados por conduta dolosa ou praticada com
imprudência, imperícia ou ncia no exercício de suas atribuições; Reportar

4-
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imediatamente ao superior hierárquico atos e fatos que saiba ser inconeto/ilegal para

ado@o de providências; Promover as demais atividades conelatias.
Requisitos para Provimento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos

direitos políticos; estar em dia com as obriga@s militares, se do sexo masculino;

estar em dia com as obrigações eleitorais; ter idade mínima de í8(dezoito) anos; ter
Íormação de nível médio; possuir curso para agente comunitário de saúde; ser
aprovado em @ncurso público.

Vencimentos Básicos: R$ í.400 ,00(um mil e quatrocentos reais).

Carqa Horária: 40(quarenta) horas.

XXI - Carqo: ASSISTENTE COLETOR
Atribuições fípicas: Compete ao(a) senidor(a) inv*tido no cargo, as seguinúes
aübulioes: Fazer ormprir as normas do Código Tributário Municipal; Efetivar a

arrecadação municipal dos tributos municipais, ou seja, lmposto Predial e Tenitorial
Urbano, lmposto Tenitorial Urbano, lmposto sobre Transmissão de Bens lmóveis
lntervivos, e lmposto sobre serviços de qualquer naturezâ; Auxiliar na emissão de
AlvaÉ de Licença para Funcionamento e demais impostos; Auxiliar as atividades
inerentes à Coletoria Municipal; Usar o uniforme funcional e os EPI's fomecidos e
recornendados para exercício das atividades do cargo; Atender as determinações de

seu superior hienirquico dentro das necessidades de interesse público; Cumprir
estritamente as normas legais e o Estatuto dos Servidores Públioo do Município de

Anhanguera; Responder pelos atos causados por conduta dolosa ou praticada com
imprudência, imperícia ou negligencia no exercício de suas atribuições; Reportar
imediatamente ao superior hierarquico atos e fatos gue saiba ser inconeto/ilegal para

adoçâo de providências; Promover as demais atividades conelatas.
Reouisitos Provimento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos

direitos políticos; estar em dia com as obriga@s miliüares, se do sexo masculino;

estar em dia com as obriga@es eleitorais; ter idade mínima de 18(dezoito) anos; ter
forma@o de nível médio; ser aprovado em concurso publico.

Vencimentos Básicos: R$ 1.559, 35(um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e
trinta e cinco centavos).
Garqa Horáfla: 40(quarenta) horas.

XXII - Caroo: ASSISTENTE DA JUNTA MILITAR
Atribuicões Tíoicas: Compete ao(a) seruido(a) invesüdo no cargo, as seguintes
aübuiioes: Cumprir e fazer cumprír as atribui@es que lhes são conferidas; Averbar,

nas Fichas de Alistamento Militar e no Certificado de Alistamento Militar, todas as

altera@s oconidas com o alistado; Lavrar em livro especial, eíraindo cópia para ser
enviada à Circunscriçâo do Serviço Militar, os Termos de Posse do Presidente e do
Administrador da Juntia do Serviço Militar; Executar os trabalhos de Relações Públicas
e Publicidade do Serviço Milita m maior ênfase na parte referente ao Alistamento,
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Convocação e Exercícios de Apresentaçâo da Reserva (E)(AR); Tomar providências
para que o número mínimo de apresentação diária dos convocados, na Comissão de
Seleção, seja compatível com a sua possibilidade de atendimento, conforme

determinação da Circr:nscri@o do SeMço Militar; Comparecer à sede da Delegacia
do Serviço Militar ou da Circunscrição do Serviço Milit:ar, quando convocado;
Preencter os Certificados de Dispensa de lncorpora@o, o Certificado de lsenção e
os Atestados de Desobrigado, sempre que a expedi@o couber à Circuscri@o do
Serviço Militar, bem como encaminhá-los à Delegacia do SeMço Militar a que estiver
vinculada; Usar o uniforme funcional e os EPI's fomecidos e recomendados parEr

exercício das atiüdades do cargo; Atender as determina@s de seu superior
hieÉrquico dentro das necessidades de interesse público; Cumprir estritamente as
nornas legais e o Estatuto dos SeMdores Público do Município de Anhanguera;
Responder pelos atos causados por conduta dolosa ou praticada com imprudência,
imperícia ou negligencia no exercício de suas atribui@es; Reportar imediatamente ao
superior hieÉrquico atos e fatos que saiba ser inconetc/ilegal para adoção de
proüdências; Promover as demais atividades conelatas.
Requisitos para Provimento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos
direitos políticos; estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
estar em dia com as obriga@es eleitorais; ter idade mínima de 18(dezoito) anos; ter
forma@o de nível médio; ser aprovado em concurso público.

Vencimentos Básicos: R$ 1.559, 35(um mil guinhentos e cinquenta e nove reais e
trinta e cinco centavos).
Carga Horária: 40(quarenta) horas

XXlll - Carqo: AUXILIAR DE ENFERIIAGEM
Atribuiçôes Tíoicas: Compete ao(a) seruidor(a) lnvesüdo no cargo, as seguíaúes
aübuições: Participar das atiüdades de atenção à saúde realizando procedimentos

regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou

necessário, no domicilio e/ou nos demais paos comunitários (escolas, associa@es,

entre outros); Realizar procedimentos de enfermagem, como curativos, administração

de medicamentos, vacinas, coleta de material paía exames, lavagem, preparação e
esterilizaçáo de materiais, entre outras atividades delegadas pelo enfermeiro, de

acordo com sua área de afuação e regulamentaÉo; Usar o uniforme funcional e os
EPI's fomecidos e recomendados para exercício das atividades do cargo; Atender as
determina@s de seu superior hierárquico dentro das necessidades de interesse
público; Cumprir estritamente as norrnas legais e o Estatuto dos Servidores Público

do Município de Anhanguera; Responder pelos atos causados por conduta dolosa ou
praticada com imprudência, imperícia ou negligencia no exercício de suas atribuiçÕes;

Reportar imediatamente ao superior hierárquico atos e fatos que saiba ser
inconeto/ilega
correlatas.

.D

I para adoção providências; Promover as demais atividades
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Requisitos para Provimento: Ser brasileiro ou estrangeiro na Íorma da lei, gozar dos
direitos políücos; estar em dia com as obriga@es militares, se do sexo masculino;

estar em dia com as obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18(dezoito) anos; ter
formação de nível médio; curso específico para o exercício do cargo; estar
devidamente inscrito e em dia com o respectivo conselho de dasse; ser aprovado em
concurso públíco.

Vencimentos Básicos: R$ 1.299 ,46(um mil e duzentos e noventa e nove reais e
quarenta e seis centavos).
Carqa Horária: 40(quarenta) horas.

XXIV - Ca DE OPERADOR DE INAS
Atribuicões Típicas: Compte ao(a) selidor(a) inv*tido no catgo, as seguintes
aübuiç&s: Realizar manuten@o básica de máquinas pesadas, tais como tratores
diversos, moto-niveladoras, retro-escavadeiras, compactadores e outras e operá-las
com a finalidade de nivelar os tenenos na constru@o de edifica@es, estradas, etc;
Auxiliar nas atiüdades de ensino, pesquisa e extensão; Executar outras tiarefas de
mesma natureza ou nível de complexidade associado à sua especialidade ou

ambiente; Usar o uniforme funcional e os EPI's fomecidos e recomendados parit

exercício das atiüdades do cargo; Atender as determina@s de seu superior
hierárquico dentro das necessidades de interesse público; Cumprir estritamente as
nornas legais e o Estatuto dos Servidores Público do Município de Anhanguera;
Responder pelos atos causados por conduta dolosa ou praticada com imprudência,
imperícia ou negligencia no exercício de suas atribuições; Reportar imediatamente ao

superior hierárquico atos e fatos que saiba ser inconeto/ilegal para adoção de
providências; Promover as demais atividades correlatas.
Reouisitos oara Provimênto: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos
direitos políticos; estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
estar em dia com as obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18(dezoito) anos; ter
forma@o de nível máJio; experiência comprovada; ser aprovado em @ncurso
público.

Vencimentos Básicos: R$ Í.299,46(um mil e duzentos e noventa e nove reais e
quarenta e seis centavos).
Carsa Horária: 40(quarenta) horas.

XXV - Carqo: AUXILIAR DE SECRETARIA
Atribuiçóes Típicas: Compete ao(a) seruidor(a) investido no cargo, as seguraúes
atribuições: Atendimento telefônico e presencial; organização de arquivos; recepção

e envio de documentos; verifica@o da entrada e saída de correspondêncías; auxílio

aos assistentes, analistas e supervisores nas atividades propostas; Usar o uniforme
funcional e os EPI's fomecidos e recomendados para exercício das atividades do
cargo; Atender as determi de seu superior hierárquico dentro das

,r
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necessidades de interesse público; Cumprir estritamente as normas legais e o
Estatuto dos Servidores Público do Município de Anhanguera; Responder pelos atos
causados por conduta dolosa ou praticada com imprudência, imperícia ou negligencia
no exercício de suas atribui@es; Reportar imediatamente ao superior hieÉrquico atos
e fatos que saiba ser inconeto/ilegal para adoÉo de providências; Promover as
demais atiüdades conelatas.
Requisitos para Proümento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos
direitos políticos; estar em dia com as obriga@s militares, se do sexo masculino;

estar em dia com as obriga@s eleitorais; ter idade mínima de 18(dezoito) anos; ter
formação de nível médio; ser aprovado em concurso público,

Vencimentos Básicos: R$ 1.299,46(um mil e duzentos e noventa e nove reais e
quarenta e seis centavos).
Carqa Horária: 40(quarenta) horas.

XXV! - Carqo: CARPINTEIRO
Aúibuiçôes Típicas: Compete ao(a) seltdor(a) invesüdo no @rgo, as seguinúes
atibuições: Efehrar trabalhos gerais de carpintaria, cortando e armando, instalando

e reparando peças de madeira para confeccionar conjuntos ou peças de edifica@es,
obras e cenários ou efetuar a manutenção das mesmas; Estudar as características do

trabalho, interpretando esboço, modelo ou especifica@es para estabelecer a

sequência das operações a serem executadas; ConÍerir medidas de trabalhos,

utilizando instrumentos adequados, de acordo com os trabalhos a serem realizados;

Afiar os materiais a serem utilizados nos diversos serviços, encaminhando os itens

faltantes para proüdencias de compras, de forma a eütiar atrasos e intemlp@es nos

seM@s; Remover materiais e resíduos provenientes da execuçáo dos serviços; Zelar
pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de proteçao

apropriados, quando da exeanção dos serviços; Exeo.rtar tratamento e descarte de
resíduos de materiais provenientes de seu local de trabalho; Zelar oc,la guarda,

conservação, manuten@o e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais

utilizados, bem como do local de trabalho; executar outras tarefas conelatas, conforme

necessidade ou a critério de seu superior; Usar o uniforme fundonal e os EPI's

fomecidos e recomendados para exercício das atiüdades do cargo; Atender as

determina@s de seu superior hierárquico dentro das necessidades de interesse
público; Cumprir estritamente as noírnas legais e o Estatuto dos SeMdores PÚblico

do Município de Anhanguera; Responder pelos atos causados por conduta dolosa ou
praticada com imprudência, imperícia ou negligencia no exercício de suas atribuições;

Reportar imediatamente ao superior hieÉrquico atos e fatos que saiba ser
incorreto/ilegal para adoção de providências; Promover as demais atiüdades
conelatas.
Requisitos para Proümento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos
direitos políticos; estiar em dia obrigações militares, se do sexo masculino;
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estar em dia com as obrigações eleitorais, ter idade mínima de 18(dezoito) anos; ter
formação de nível médio; ter habilidades para função; ser aprovado em concurso
público.

Vencimentos Básicos: R$ I .559,35(um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e
trinta e cinco centavos).
Caroa Horária: 4O(quarenta) horas.

XXVII - Garqo: COLETOR DE TRIBUTOS
Atribuicões Tíoicas: @rm,pte ao(a) servido(a) investido no cargto, as seguiaúes
atribuições: Executar tarefas inerentes aos serviços de coleta de tributos; Executar

outras tareÍas conelatas; Usar o uniforme funcional e os EPI's fomecidos e
recomendados para exercÍcio das atiüdades do cargo; Atender as determinações de

seu superior hieÉrquico dentro das necessidades de interesse público; Cumprir
estritamente as normas legais e o Estatuto dos Servidores Público do Município de
Anhanguera; Responder pelos atos causados por conduta dolosa ou praticada com

imprudência, imperícia ou negligencia no exercício de suas atribuiÉes; Reportar
imediatamente ao superior hieÉrquico atos e fatos que saiba ser inconeto/ilegal para

adoção de providências; Promover as demais atividades correlatas.
Requisitos para Provimento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos

direitos políticos; estrar em dia com as obriga@s militares, se do sexo masanlino;

estar em dia com as obriga@es eleitorais; ter idade mínima de 18(dezoito) anos; ter
formação de n ível médio; ser aprovado em @ncurso público.

Vencimentos Bfuicc: R$ 1.559,35(um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e
trinta e cinco centavos).
Carqa Horária: 40(quarenta) horas.

XXVII - Carqo: ENCANADOR
Atribuiçóes Tíoicas: Compete ao(a) seruido(a) investido no cargo, as seguintes
aübuições: lnstalar, repaÍar e oonservar as instalações hidráulicas e sanitárias nos
prédios públicos ou outros locais públicos que requeriam seus serviços, utilizando
fenamentas manuais e especiais para possibilitar o funcionamento das mesmas;

lnstalar e Íeparcrr redes de água, esgoto e gás; lnterpretar plantas de instalação,

examinando desenhos e outras especifica@s; Relacionar materiais e Íaz
orçamentos; Serrar, cortar, conectar e vedar tubos e canos (feno, galvanizado,

chumbo, cobre, etc.) por meio de roscas, soldas e chumbadores, para instalação de

água, gás, vapor e esgoto; Cortar, dobrar e soldar chapas galvanizadas e de cobre
para calhas, condutores para água pluüal e outros fins; Cortar, abrir frestas, furos em

concreto, etc, para possibilitar passagens, fixa@es, coletores, etc, necessários às

instalações; Ligar componentes e acessórios das canalizações domiciliares de água,

esgoto e gás; Aparelhar, insta
fenagens (tomeiras, chuveiros,

r peças sanitárias, de louças, Íeno e
instalar, conservar e fazer reparos em

lar e
Montar,
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hidráulicos com ou sem instalaçôes elétricas; Colaborar com a limpeza e organização
do local de trabalho; Executar outras tareÍas conelatas e/ou determinadas pelo

superior imediato; Usar o uniforme funcional e os EPI's fomecidos e recomendados
para exercício das atividades do cargo; Atender as determina@es de seu superior
hierárquico dentro das necessidades de interesse público; Cumprir estritamente as
normas legais e o Estiatuto dos Servidores Público do Município de Anhanguera;
Responder pelos atos causados por conduta dolosa ou praticada com imprudência,
imperícia ou negligencia no exercício de suas atribui@s; Reportar irnediatamente ao

superior hieÉrquico atos e fatos que saiba ser inconeto/ilegal para adoçáo de
providências; Promover as demais atividades conelatas.
Requisitos Dara Provimento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos
direitos políticos; estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;

estar em dia com as obrigações eleitorais; ter idade mínima de í8(dezoito) anos; ter
forma@o de nível médio; ser aprovado em @ncurso público.

Vencimentos Básicos: R$ 1.559 ,35(um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e
trinta e cinco centiavos).
Carqa Horária: 40(quarenta) horas.

xxvl !! - CarsqjENEERlíElBq
Atribuições Típicas: Compete ao(a) seruido(a) investido no cargo, as segtuíaês
atibuiçôes: Planejar, organizar, supervisionar e executar serviços de enfermagem

empregando processos de rotina e ou específicos que possibilitem a proteção e a
recuperação da saúde indMdual e coletiva; Participar da equipe multidisciplinar, nas

diversas atividades que visam o aprimoramento e desenvolvimento das atividades de

interesse da instifuiçáo; ldentificar as necessidades de enfermagem, programando e
coordenando as atiüdades da equipe de enfermagem, üsando a preservação e

recupera@o da saúde; Elaborar plano de enfermagem, baseando'se nas

necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser prestada pela equipe;

Planejar, coordenar e organizar campanhas de saúde, como campanhas de vacinaçio
e outras; Supervisionar a equipe de trabalho da enfermagem em todos os segmentos
para manter uma adequada assistência aos dientes com eficiência, qualidade e
segurança; Execr.rtar diversas tarefas de enÍermagem de maior complexidade,

valendo.se de seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau possível

de bem estar físico, mental e social aos seus pacientes; Efetuar testes de

sensibilidade, aplicando substâncias alergênicas e fazendo a leifura das rea@s para

obter subsídios diagnósticos; Participar na elabora@o, execuçáo e avaliação dos
planos, de saúde, üsando a melhoria da qualidade da assistência; Exeottar a

distribuiçáo de medicamentos valendo'se de prescriçáo médica; Elaborar escalas de

serviço e atiüdades diárias da equipe de enfermagem sob sua responsabilidade;
Fazer medica@o intramuscular e end , curativos, retirada de pontos, etc;

Manter uma previsão a fim de requisitar is e medicamentos necessários, par€r
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assegurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; Realizar reuniÕes

de orientação e avaliação, üsando o aprimoramento da equipe de trabalho; Fazer a

triagem nos casos de ausência do médico e presta atendimento nos Grsos de
emergência; Proüdenciar o recolhimento dos relatórios das unidades da Prefeitura
Municipal, bem como rcaliza uma análise dos mesmos; Colaborar com a limpeza e
organização do local de habalho; Executar outras atMdades conelatas ao cargo e/ou
determinadas pelo superior imediato; Usar o uniforme funcional e os EPI's fomecidos
e recornendados paÍa exercício das atiüdades do cargro; Atender as determina@es
de seu superior hieÉrquico dentro das necessidades de interesse público; Cumprir
estritamente as normas legais e o Estatuto dos Servidores Público do Município de
Anhanguera; Responder pelos atos causados por conduta dolosa ou praticada com

imprudência, imperícia ou negligencia no exercício de suas atribui@s; Reportiar

imediatamente ao superior hierárquico atos e fatos que saiba ser incorreto/ilegal para

adoção de proüdências; Promover as demais atiüdades conelatas.
Reouisitos oara Provimento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos
direitos políticos; estar em dia com as obriga@s militares, se do sexo masculino;
estiar em dia com as obriga@s eleitorais; ter idade mínima de í 8(dezoito) anos; ter
formação de nível superior, com graduação em enfermagem; estar deüdamente
inscrito e em dia com o respectivo conselho de classe; ser aprovado em ooncurso
público.

Vencimentos Básicos: R$ 2.503,73(dois mil, quinhentos e três reais e setenta e três
centavos).
Carqa Horária: 40(quarenta) horas

XXIX - Carqo : ELETRICISTA
Atribuicões TÍpicas: Compete ao(a) seruidor(a) invesüdo no carlto, as seguÍnúes
aübuiçõr,s: Montar, ajustar, instalar, manter e repaÍar aparelhos e equipamentos
elétricos e, tais como motores, dínamos, instrumentos, aparelhos transmissores e

receptoÍes de sinais, aparelhos eletrodoméstico, computadores e equipamentos
auxiliares e aparelhos de controle e regulagem de conente; Montar e manter

instala@s elétricas de residências, fábricas e outros estiabelecimentos, bem como
de embarca@es, aviões, automóveis automotores. lnstalar e manter as redes de

linhas elétricas, de alta e bai)G tensão, telefônicas e telegÉficas e seu equipamento
auxiliar; Executar outras tiarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional; Usar o uniforme funcional e os EPI's
fomecidos e recomendados para exercício das atividades do cargo; Atender as
determina@s de seu superior hierárquico dentro das necessidades de interesse
público; Cumprir estritamente as nornas legais e o Estatuto dos Servidores Público

do Município de Anhanguera; Responder pelos atos causados por conduta dolosa ou
praticada com imprudência, imperícia ou negligencia no exercÍcio de suas atribui@es;
Reportar imediatiamente ao superior h ico atos e fatos que saiba ser
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inconeto/ilegal para ado@o de providências; Promover as demais atividades
conelatas.
Requisitos oara Provimento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos

direitos políticos; estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;

estiar em dia com as obriga@es eleitorais; ter idade mínima de 18(dezoito) anos; ter
forma@o de nível máJio; possuir cüÍso de elétrica predial ou conelato; ser aprovado

em @ncurso público.

Vencimentos Básicos: R$ 1.559 ,35(um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e
trintia e cinco centavos).
Carqa HoÉria: 4O(quarenta) horas

]TADORxxx- o: ESCRITU
Atribuicóes Típicas: Conpte ao(a) seltdor(a) investido no caígo, as sêguinúes
aübuições: Responder pela execução de diversas atividades, como preenchimento

e escrifura de Íormulários, atendimento ao público, arquivo de documentos e

manutenção de quadros estatísticos; Usar o uniforme funcional e os EPI's fomecidos
e recomendados para exercício das atiüdades do cargo; Atender as determina@es
de seu superior hieÉrquico dentro das necessidades de interesse público; Cumprir
estritamente as normas legais e o Estatuto dos Servidores Público do Município de

Anhanguera; Responder pelos atos causados por conduta dolosa ou praticada com

imprudência, imperícia ou negligrencia no exercício de suas atribuiçÕes; Reportar
imediatamente ao superior hieÉrquico atos e fatos que saiba ser inconeto/ilegal para

adoção de providências; Promover as demais atiüdades conelatas.
Requisitos para Proümento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos
direitos políticos; estar em dia com as obriga@es militares, se do sexo masculino;

estiar em dia com as obriga@es eleitorais; ter idade mínima de 18(dezoito) anos; ter
Íorma@o de nível médio; ser aprovado em concurso público.

Vencimentos Básicos: R$ 1.559 ,35(um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e

trinta e cinco centavos).
Carga Horária: 40(quarenta) horas.

XXXI - Carqo: FARMACÊUÍCO
Atribuicões Tíoicas: Campte ao(a) selidor(a) investido no catgo, as segtuiaÍes
atibuições: Fomecer medicamentos de acordo com prescÍi@s médicas,

interpretando as instru@es de uso dos produtos e repassando aos pacientes, bem

como supervisiona a dishibuição e o controle dos medicamentos, emitindo laudos,
pareceres e diagnósticos sobre possíveis efeitos colaterais quanto o uso de produtos

Íarmacêuticos; Subminishar produtos médicos e ciúrgicos, seguindo o receituário

apropriado; Controlar entorpecentes e produtos equiparados, através de mapas, guias

e liwos, assim atendendo a dispositivos legais; Analisar prcdutos farmaéuticos,
valendo-se de métodos químicos, para venfigzíqualidade, teor, pureza e quantidade

,/
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de cada elemento na composiÉo; Orientar os responsáveis porfarmácias e drogarias
para que cumpram as leis vigentes; Assessorar as autoridades superiores no preparo

de informa@es e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica; Fomecer
sempre que solicitado subsídios para elaboraçâo de ordens de serviço, portarias,
pareceres e manifestos; Controlar o estoque a compm de medicamentos, assim como,
o pÍazo de validade dos mesmos; Colaborar com a limpeza e organização do local de
trabalho; Executa ouhas atividades conelatas ao cârgo e/ou determinadas pelo
superior imediato; Usar o uniforme funcional e os EPI's fomecidos e recomendados
para exercício das atividades do cargo; Atender as determina@es de seu superior
hierárquico dentro das necessidades de interesse público; Cumprir estritamente as
normas legais e o Estatuto dos Servidores Público do Município de Anhanguera;
Responder pelos atos causados por conduta dolosa ou praticada com imprudência,
imperícia ou negligencia no exercício de suas atribuiçôes; Reportar imediatamente ao
superior hierárquico atos e fatos que saiba ser incorreto/ilegal para adoção de
providências; Promover as demais atividades conelatas.
Requisitos para Provimento: Ser brasileiro ou estrangeiro na Íorma da lei, gozar dos
direitos políticos; estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
estar em dia com as obrigações eleitorais; ter idade mínima de í8(dezoito) anos; ter
formação de nível superior, com graduação em farmácia; estiar devidamente inscrito
e em dia com o respectivo conselho de classe; ser aprovado em concurso público.

Vencimentos Básicos: R$ 1.619,16(um mil, seiscentos e dezenove reais e dezesseis
centavos).
Carqa Horária: 20(vinte) horas.

XXXII - Carqo: FISIOTERAPEUTA
Atribuicões Típicas: Compete ao(a) seruidor(a) invesüdo no cargq as segurnÍes
atribuições: Tratar sequelas de meningites, encefalites, doenças reumáticas,
paralisias, sequelas de acidentes vascular-cerebrais e outros, empregando ginástica

corretiva, cinesioterapia, eletroterapia, hidroterapia, mecanoterapia, massoterapia,
fisioterapia desportiva e técnicas especiais de reeducação muscular para obter o
máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados.; Avaliar e reavalia o
estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares e funcionais;
Fazer pesquisas de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de atividades para

identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados; Planeja e executa
tratamentos de afecçÕes reumáticas, sequelas de acidentes vascular cerebral e
outros; Ensinar exercícios físicos de preparação e condicionamento pré e pós-parto,

fazendo demonstra@es e orientando a parturiente para facilitar o trabalho de parto;

Prestar atendimento à pessoas com membros amputados, Íazendo treinamentos nas
mesmas, visando a movimentação ativa e independente com o uso das proteses;

Fazer relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas
psíquicos, treinando-os sistematicamente p promover a descarga ou liberação da

J/-
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agressividade e estimular a sociabilidade; Manipular aparelhos de utilidade
fisioterápica; Controlar o rcgistro de dados, observando as pnota@s.das,apIicaç&s
e tratamentos utilizados, para elaborar boletins estiatísticos; Supervisionar e avalia

atividades dos auxiliares, orientando-os na execução das tarefas, para possibilitar a
execução coneta de exercícios físicos e a manipula@o de aparelhos mais simples;
Assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia preparando informes,

documentos e pareceres; Colaborar com a limpeza e organização do local de trabalho;
Exeqrtar outras tarefas conelatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato;

Usar o uniÍorme funcional e os EPI's fomecidos e recomendados para exercício das
atiüdades do cargo; Atenler as determina@es de seu superior hierárquico deplrollas
necessidades de interesse público; Cumprir estritamente as normas legais e o

Estatuto dos SeMdores Público do Município de Anhanguera; Responder pelos atos

causados por conduta dolosa ou praticada com imprudência, imperícia ou negligencia

no exercício de suas atibui@es; Reportar imediatamente- ao.sü;xerior hieÉrquaco atos

e fatos que saiba ser inconeto/ilegal para adoção de providências; Promover as

demais atividades conelatas.
Reouisitos oa ra Provimento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, go'?r dos
direitos políticos; estiar em dia com as obriga@s militares, ge do sexo rnasg.Iltoo;

estiar em dia com as obriga@es eleitorais; ter idade mínima de l8(dezoito) anos; ter
forma@o de nível superior, com graduação em fisiotepapia; estar deüdamente
inscrito e em dia com o respectivo conselho de classe; ser aprovado em @ncurso
públiçe).

Vencimen Básicos R$ 2.503,73 (dois mil e quinhentos e três reais e setenta e
três centavos).
Carqa Horária: 40(quarenta) horas.

XXXlll - Carqo: FISCAL E OBRAS E POSTURA

c: Atribuições Tipicas: Compete ao(a) seruidor(a) invesüdo no cargo, as seguÍnúes
atibuições: Fiscalizar obras e constru@es que se realizam no município, adotando
medidas de coneçáo de inegularidades e coibitórias de clandestinidades; Fiscalizar

todos e quaisquer prédios e estabelecimentos abertos ao público no território
g-rqunicipal, adotrando medidas de corre@o de inegularidades, bem como veriÍica a

situação do lixo urbano, sua destina@o pelo munícipe e seu acondicionamento;
Autuar infra@es e toma proúdências para puni@o dos responsáveis, e todas as

demais tiareÍas afins; Lavmr autos de infraÉo por contraven@o às posfuras do

1-.município; Exercer a fiscalização do comércio ambulante, verificando a regularidade

do licenciamento, trânsito estacionamento e numera@o de ambulantes e de bancas

ou caminhões-feira; Apreender por infração à leis e regulamentos, mercadorias,

animais e objetos expostos, negociados ou abandonados nas ruas e logradouros

ç. 
públicos; Verificar a coloca@o de andaimes, tapumes e coretos, bem como a

(

descarga de materiais na üa pública; icar quaisquer irregularidades na
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manutenção e conservação de obras municipais e na prestação de serviços públicos

sujeitos a fiscalização municipal, tomando providências imediatas nos casos fltte
requeiram urgência; Registrar o início, o encenamento as altera@es ocorridas nas
atividades comerciais e industriais e de instala@es domiciliares, para posterior
notificação, por parte do órgão fazendário; Exercer repressão às construções
clandestinas, fazendo comunicações, intima@es e embargos; Comunica o início e o
término de construções e demolições de prédios; Vistoriar prédios; lntima proprietários

a.,construir muros e calçadas; Efetuar notifica@es e quaisquer outras diligências
solicitadas por órgão da Prefeitura; Comunicar Íugas d'àgua, obstrução de esgotos,
defeitos na rede de ilumina@o públíca, calçamento de üa pública, queda de árvores
e danos em jardins públicos, inclusive quanto à limpeza; lnforma requerimentos de
localização de comércio; presta informações em processos relacionados com suas
atividades; Auxiliar no lançamento de impostos em geral; Colaborar na alteração e
revisão de tributos municipais; Colaborar com a limpeza e organizaçáo do local de
trabalho; Executar outras atividades conelatas ao cargo e/ou determinadas pelo

superior imediato; Usar o uniforme funcional e os EPI's fornecidos e recomendados
para exercício das atividades do cargo; Atender as determina@es de seu superior
hierárquico dentro das necessidades de interesse público; Cumprir estritamente as
normas legais e o Estatuto dos Servidores Público do Município de Anhanguera;
Responder pelos atos causados por conduta dolosa ou praticada com imprudência,
imperÍcia ou negligencia no exercício de suas atribuições; Reportar imediatamente ao
superior hieÉrquico atos e fatos que saiba ser inconeto/ilegal para adoção de
providências; Promover as demais atividades conelatas.
Requisitos para Proümento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos
direitos políticos; estar em dia com as obrigaçóes militares, se do sexo masculino;

estiar em dia com as obriga@es eleitorais; ter idade mínima de '|8(dezoito) anos; ter
formação de n Ível fundamental ou médio; ser aprovado em @ncurso público.

Vencimentos Básicos: R$ 1.559,35(um mil quinhentos e cinquentra e nove reais e
trintia e cinco centavos).
Carqa Horária: 40(quarenta) horas.

XXXIV - Carqo: INSTR DE INFORMÁNCA
Atribuições Típicas: Compete ao(a) seruidor(a) investido no cargo, as seguínúes
atribuições: Orientar os educandos no domínio dos recursos e das fenamentas
disponíveis na informática, bem como planejar as aulas; Participar da elaboração do
Projeto Pedagógico da Escola, da construção do cunÍculo e de todas as atividades
previstias no calendário escolar; planejar e desenvolver atividades com os educandos
na seguinte conformidade: a) elaborar plano de trabalho que contribua para a

construção do cunículo na escola, considerando o referencial curricular para a
construção de conhecimento voltado para às áreas das tecnologias, para atendimento
aos aluno; b) garantir aos educandos o domí dos recursos e das ferramentas



disponíveis na informática, bem como de diferentes mídias, para que se tornem
usuários competentes na utilização de tecnologias; c) construir instrumentos de
registro que possibilitem diagnóstico, acompanhamento e avaliação dos processos de
ensino e aprendizagem desenvolvidos na lnÍormática Educativa; Responsabilizar-se,
pela manutenção, conservação e limpeza dos equipamentos e materiais, orientiando
todos para o uso responsável dos equipamentos disponíveis; Garantir a infraestrutura
necessária ao funcionamento da lnÍormática Educativa, nos horários destinados ao
pré e pós-esola, no tocante a: a) - organização do espaço físico, no sentido de
adequar as diferentes atividades a serem desenvolvidas; b) - elaboração do horário
de atendimento aos alunos, conforme normas legais pertinentes, de acordo com o
Projeto Pedagogico da Unidade Educacional; c) - registro e encaminhamento à equipe
técnica da Unidade Educacional. dos problemas observados em relação ao uso e
manutenção dos equipamentos; d) - solicitação e acompanhamento relativos ao
atendimento de "Help Desk"; Desenvolver atividades de lnformática Educativa
obedecendo o mesmo calendário letivo da(s) Unidade(s) Escolare(s); Orientar os
oficineiros, estagiários e monitores que desenvolverem, nos horários disponíveis; Usar
o uniforme funcional e os EPI's fomecidos e recomendados paÍE! exercício das
atiüdades do cargo; Atender as determinações de seu superior hierárquico dentro das
necessidades de interesse público; Cumprir estritamente as normas legais e o
Estatuto dos SeMdores Público do Município de Anhanguera; Responder pelos atos
causados por conduta dolosa ou praticada com imprudência, imperícia ou negligencia
no exercício de suas atribui@es; Reportar imediatiamente ao superior hierárquico atos
e fatos que saiba ser inconeto/ilegal para adoçáo de providências; Promover as
demais atividades conelatias.
Requisitos para Provimento: Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, gozar dos
direitos políticos; estar em dia com as obrigações militiares, se do sexo masculino;

estar em dia com as obrigações eleitorais; ter idade mínima de í 8(dezoito) anos; ter
forma@o de nível máJio; ter habilidades para funÉo; ser aprovado em ooncurso
público.

Vencimentos Básicos: R$ 1 .559 ,35(um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e
trinta e cinco centavos).
Carqa Horária: 40(quarenta) horas.

XXXV - Carqo: MECÂNrCO
Atribuicôes Típicas: Comryte ao(a) seruido(a) invesüdo no catgo, as
seguinúes atibuiçôes: Elaborar planos de manutenção; realizar manuten@s de
motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substifuem peças, repaEr e
testar desempenho de componentes e sistemas de veículos. Trabalhar em
conÍormidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e
de preservação do meio ambiente; Elaborar pla

falhas de funcionamento do veículo; lnterpretar
manutençáo: Diagnosticar
hos e normas técnicas;

no
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de serviço; Oçar serviços manuais e por computadoç Esümar tempo de execução;
Preencher requisição de material; ldenüficar o babalho a ser realizado. Realizar
manutençãodê motores, sistemas e partes dos veículos: Selecionar fenamental de
acordo com o trabalho; Removero motor do veículo; EÍefuar limpeza gera; Desmontar
o motor; Conferir peças no recebimento; Confolar dimensional das peças; Enviar
peças pam retificaÉo; lnstralar motor no veículo; Montar motor; Aju stiar válvulas no
motoç ldenüficar tipos de Fansmissão e funcionamento; Remover sistemas de
transmissão; Efetuar aju stes de montagem na bansmissão; Limpar filtros de
transmissão; lnstalar sistemas de bansmissão no veículo; Aju star componenbs
mecânicos elétricos e hidráulicos; Regu lar freios; Sangrar sistema de freios; Drenar
filtros da linha de alimentaÉo; lnterpretar diagramas eletroeletôn icos; Regular
sistema de igniçãoe injeção; Ajustar cubos de rodas; Regularalfura da suspensão;
Balancear rodas; Lubrificar articulações da suspensão; Alinhar sistema de direção;
Subsütuirbraços do sistema; Ajustarcomponentes pneu máticos. SubstifuirPeçasdos
Diversos Sistemas: Trocar peças com deÍeito de fabricação; Trocar peças
desgastadas pelo tempo de uso; Substitu iragregados (compÍêssor, altemador, bomba
d'água etc.); Trocar filtos e lubrificantes; Su bstifuiragregados da suspensão;Trocar
peças do sistema de escapamento; Trocar fluidos hidÉulicos; Trocar sistema de
embreagem; Desmontiar sistema de bansmissão; Trocar válvula injetcra; Trocar
componentes eleboelebônicos; Trocar amortecedores; Trocar barras estiabilizadoras
e hastes de reação; Trocar molas; Trocar tensores; Trocar válvulas pneumáücas;

Trocar buchas;Trocar terminais esÍéricos (pivôs); Trocar rolamentos de rodas; Trocar
componentes da unidade hidÉulica; Trocar radiadores; Trocar sensorês térmicos;
Trocar mangueiras, coneias e polias; Trocar vedantes de óleo e água; Substifuir
bolsas de af Substituiróleo de amortecedores. Reparar Componentes e Sistemas de
VeÍculos: Reparar sistema de anefecimento; Reparar sistema de sobre alimentação;
Reparar sistema de escapamento; Reparar válvu las pneumáücas; Reparar bomba de
combustível; Reparar válvu la injetora (diesel); Reparar carbu radores; Reparar bomba
injetora; Reparar sislema de carga e partida; Reparar bomba hidÉulicada direção;

Reparar caixa de direção; Reparar chassis; Reparar unidade hidÉulica; Reparar
bomba d'água; Reparar sistema elétrico; Realizar manutençãoda bomba hidráulica;
Realizar manutenção do @mpressor de ar. Testar desempenho de componentes e
sistemas de veículos: Testar desempenhodo motor em dinamômêtío; Testiar motor
no veículo; Testar sistema de transmissão no veÍculo; Testar válvulas injetoras;
Efetuar testes hidÉulicos e pneumáücos; Teshr circuitos elefoelefônicos; Verificar
funcionamento da alavanca e cabo de freios; Testar pressão de alimentação e vazão;

Verificar condiçóes da tubulaçãoe tanquede combu stível; Testar estanqueidade do
sistema de alimentação; Testar sistema eletroelebônico do freio ABS; Realizar teste
de funcionamento do sistêma de anefecimento; Realizar teste de emissão de
poluentes;VeriÍicar condi@es de funcionaÍnento dos componentes do freio; Realizar
babalho com seguÍança: ldenüficar áreas de risco; rtar peças, compon entes,

r
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fluidos e lubrificantes, segundo normas ambientrais; Consultar recomenda@es de
seguErnça contidas nos manuais e nos veículos; Vesür equipamentos dê proteção

individual; Trabalhar com atenção seleüva; Usar o uniÍorme funcional e os EPI's
Íomecidos e recomendados para exercício das aüvidades do cargo; Atender as
determinações de seu superior hieÉquico denho das necessidades de interesse
público; Cumprir esúitamente as normas legais e o Estafuto dos Servidores Público
do Mu n icípio de An h an guera; Responder pelos atos cau sados por con duta dolosa ou
praücada com imprudência, imperícia ou negligencia noexercício de suasaúibuições;
Reportar imediatamente ao superior hieÉrquico atos e fatos que saiba ser
inconetoÍlegal para adoção de providências; Promover as demais atividades
corÍelatias.
Requisitos para Provimento: Ser brasileiro ou esfan geiro na forma da lei, gozardos
direitos políücos; estiar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
estar em dia com as obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18(dezoito) anos; ter
formação de n ívelfu n damential ou médio; possu ircu rso de mecân ica básica e/ou afim;
ser aprovado em concu rso público.
Vencimentos Básicos: R$ 1.559,35(um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e
trintia e cinco centavos).
Carqa Horária: 40(quarentia) horas.

XXXVI - Carqo: PEDREIRO
Atribuiçôes Tíoicas: Competeao(a) seruidor(a) inv*tido no cargo, as seguinúes
atlbuições: Executar trabalhos em alvenaria, con creto e outros materiais, guiando-
se por desenhos, esquemas e especiÍicações, uülizando processos e insfumenbs
pertinentes ao ofÍcio para consfuir, reformar ou reparar predios e obras similares;
Verificaras características das obras, examinando plantase especificações técn icas;

Orientar na escolha do material apropriado e na melhor Íorma de execu ção do
trabalho; Orientar a composiçio de mistura, cimento, areias, pedra, dosando as
quantidades para obter argamassa desejada; Assentar tiirlos, ladrilhos, alvenarias e
materiais aÍi n s; Con stu ir al icerces, levan tar paredes, mu ros e con stu @es si mi lares ;

Rebocar esfufuras constuídas; Realizar úabalhos de manutenção coneüva de
pÉdios, calçadas ê estrutu ras semelhantes; Armar e desmontiar andaimes para

execução das obras desejadas; Operar betoneiras; Executaroufas tareÍas de mesma
n atu reza e n ível de complexidade associadas ao ambiente organizacional; Usar o
uniforme funcimal e os EPI's fomecidos e recomendados paÍa exercício das
atividades do cargo; Atenderas determinagões de seu superiorhieÉrquicodentodas
necessidades de interesse público; Cumprir estitiamentê as normas lêgais e o
Estafu to dos Servidores Público do Município de Anhanguera; Responderpelos atos
causados por conduta dolosa ou praücada com imprudência, imperícia ou negligencia
no exercício de suas atibuições;Reporlar imediatramenlc-ao su perior hierárquicoatos

////
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e fatos que saiba ser inconeto/ilegal para adoção de providências; Promover as
demais atividades conelatas.
Requisitos para Provimento: Ser brasileiro ou esfan geirona forma da lei, gozardos
direitos políücos; estjar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
estiar em dia com as obrigações eleitorais; ter habilidades para função comprovada;
ter idade mínima de 18(dezoito) anos; ter formação de nível médio; ser aprovado em
concu rso público,
Vencimentos Básicos: R$ 1.559 ,35(um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e
trinta e cinco centavos).
Carsa HoÉria:40 (quarenta) horas.

XXXVII - Carso: TELEFONISTA
Atribuições Típicas: Compete ao(a) seruidor(a) invesüdo no oatgo, as segur:núes
atibuições: Manipular equipamentos telefônicos, estabelecendo comunicaÉes
intemas e extemas; Zelar pelo equipamento comunicando defeitos, solicitando
conserto e sua manutenção; Registrar a duração e/ou cu sto das ligaçôes; Atênder
pedidos de inÍormações solicitados; Anotiar recados e regisbar chamadas; Executar
pequenas tarefas de apoio adminisfativo referente a sua área de fabalho, tais como
coletar requisições de ligações interurbanas particulares; Uülizar recu rsos de
informática; Auxiliarnas atividades de ensino, pesquisa e extensão; Executar outras
tarefas de mesrna nafureza e nÍvel de complexidade associadas ao ambiente
organ izacion al; Usar o u n iforme fu ncional e os EPI's Íomecidos e recomendados para

exercício das atividades do caqo; Atender as determinaçôes de seu su perior

hierárquico dentro das necessidades de interesse público; Cumprir estitamente as
normas legais e o Estatuto dos Servidores Público do Município de Anhanguem;
Responder pelos atos causados por conduta dolosa ou praücada com imprudência,
imperícia ou negligencia no exercício de suas aüibuições; Reportar imediatamente ao
superior hierarquico atos e fatos que saiba ser inconeto/ilegal para adoção de
providências; Promover as demais aüvidades corÍelatas.
Requisitos para Provimento: Ser brasileiro ou es[an geiro na forma da lei, gozardos
direitos políticos; estiar em dia com as obriga@es militares, se do sexo masculino;
estar em dia com as obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18(dezoito) anos; ter
formação de nível fundamentalou médio;ser aprovado em conc,u rso público.
Vencimentos Básicos: R$ 1.299 ,46(um mil duzentos e n oventia e nove reais e
quarenta e seis centavos).
Caroa Horária: 40(quarenta) horas.

XXXVlll- Carsor VIGIA
Atribuicõês Típicas: Compeb ao(a) selidofla) invesddo no ea,go, as segurnúes
atibuições; Dar conhecimento ao chefe imediato de todas as reclamações que

ocorrerclm durante a sua jomada; Estiar atento para o fu onamento adequado das
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coisas de uso comum observando evenfuais emergências, quando acionará a
adminishaçâo; Manter o local de tabalho limpo; Manter-se durante todo horário de
trabalho in teiramente acordado e atento; Cu mprirrigorosamente o horário de babalho,
conforme constrante no quadrode horáriode tsabalho, executandoos serviços sob sua
responsabilidade pessoal; Estar atento a enbada e saída de veículos e pessoas ao
ambiente sob sua rcsponsabilidade; Não se afastar do local de fabalho durante seu
hoÉrio, salvo/motivo especial e ocasional dando pré+iência ao chefe imediato do
setor, Usar formulário de ausência ou deixar substituto autorizado; Evitrar manter
conversação prolongada com pessoas estranhas ao serviço; Não prestar serviços
particulares durante o seu horário de trabalho; Oferecer um fatiamento educado e
cortês a todos os cidadãos e visitantes; Manter uma boa apresentação, tanto em
relaçáo ao u n iÍorme funcional, quantoà aparência pessoal, mantendo cabelo, barba
e asseio em geral; Em nenhuma hipótese discuürcom o cidadão e visitantes, ou criar
uma situação polêmica; Auxiliartodos os cidadãos e visitantes do local em situ ações

difíceis ou delicadas, independentemente de solicitação dos mesmos; Não permiür a
permanên cia de n en hum objeto que possa obstru ir a entada no local; Usar o u n iforre
funcional e os EPI's fomecidos e recomendados pa€ exercício das atividades do

cargo; Atender as determinações de seu superior hierárquico dento das
necessidades de interesse público; Cumprir estritamente as normas legais e o
Estatuto dos Servidores Público do Município de Anhanguera; Responderpelos atos
causados por conduta dolosa ou praticada com imprudência, imperícia ou negligeflcia
no exercício de suas atibu ições;Reportar imediatamente ao superior hierárqu ico atos
e fatos que saiba ser inconetofilegal para adoção de providências; Promover as

demais aüvidades conelatas.
Requisitos para Provimento: Ser brasileiro ou eshan geirona forma da lei, gozardos
direitos políücos; estar em dia com as obrigaçôes militares, se do sexo masculino;

estiar em dia com as obrigações eleitor:ais; ter idade mínima de 18(dezoito) anos; ter
formação de nível fundamental ou médio; possuir preferencialmente cu rso de
vigilante; ser aprovado em concurso público.

Vencimentos Básicos: R$ 1.273,45 (um mil e duzentos e setentia e bês reais e
quarentja e cin co centravos).

Carga Horária: 40(quarenta) horas.

XXXX - Carqo: CONTROLADOR(A) INTERNO
Atribuicões T íoicas: Compeb ao(a) seruidor(a) investido no carsto, as segurtinÍes

atibuições: I - Exercer a fiscalização permanente sobre as aüvidades de pessoas,

órgãos, departamentos, ou sobre produtos etc., para que tais atividades ou produtos

não desviem das normas preestabelecidas; ll - Realizar a auto avaliação, abrangeítdo
preocupações de ordem gerencial programática e administativo legal na forma dos
art. 74, Consüfuição Federal, arts. 78 e 82 da Consütuiçãodo Estado de Goiás e arts.

75 a 80 Lei no 4.320/64; lll - proceder a avaliação a eficiência, eficácia e

/t-
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economicidade do Sistema de Confole lntemo do Poder Executivo Municipal; lV -
promover auditorias intêmas periódicas levantando os desvios, falhas e
inegularidades e recomendando as medidas conetivas aplicáveis; V - revisar e
orientar a adequação da estru tu ra organ izacionale adminisbaüva do Poder Execuliro
com vistias à racionalizaÉo do fabalho, objetivando o aumentoda produtividade e a
redução de cu stos operacionais; Vl - supervisionar as medidas adotadas pelo

Executivo Local para o retomo da despesa total com pessoal ao respectivo limite caso
necessário, nos têÍmos dos arb. 22 e 23 da LC 101/2000; Vll - realizaro conüole dos
limites e das con diçôes para a inscríÉo de despesas em restos a paga6 V lll - exercer
o controle das operações de cédito, avais e garantias, bem como dos direitos e
haveres do Poder Executivo Municipal; lX - examinar as fases de execução da
despesa, inclusive verificando a reguladdade das licitagões e contratos, sob os
aspectos da legalidade, legiümidade, economicidade e razoabilidade; X - cienüficara
autorídade responsável quando constatadas ilegalidades ou inegularidades na
Administração do Executivo local.
Reouisitos oara Provimento: Ser brasileiro ou eshangeirc na forma da lei, gozardos
direitos políticos; estar em dia com as obrigações militâres, se do sexo masculino;
estiar em dia com as obrigaçôes eleitorais; ter idade mínima de 18(dezoito) anos; teÍ
formação de n ível superior em direito, ciências contábeis ou administração; possuir
experiên cia comprovada no setor pú blico; ser aprovado em con cu rso pú blico.
Vencimentos Básicos: R$ 3.000,00(fes mil reais).
Carqa Horária: 40(quarenta) horas.

B -TABELA DE QUANTITATIVOS E VTNCULAçÃO

.D

CARGO
QUAt{T
IDADE

vrilcuLAçÃo

AGENTE COMUNITARIO DE

SAÚDE(ACS) 02
SECRETARIA DE SAUDE
SANEAMENTO BÁSrcO

E

AGENTE DE COMBATE DE

ENDEMTAS(ACE) 02

SECRETARIA DE SAUDE
SANEAMENTO BÁSrcO

E

02
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E

FINANÇAS
AGENTE FISCAL

02
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E

FINANÇAS
ASSISTENTE COLETOR

ASSISTENTE
MILITAR

DA JUNTA
01

GABINETE DO PREFElTO

01

SECRETARIA DE ASSISTENCIA E

PROMOÇÃO SOCTAL
ASSISTENTE SOCIAL

AUXILIAR ADMIN ISTRATIVO
02

SECRETARIA Oa Orr'*1gTR/AÇÃO,
GOVERNO E/LANEJAMENTO

,Z



04
SECRETARIA DE SAÚDE
SANEAMENTo aAsrco

E
AUXILIARDE ENFERMAGEM

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA
01

SEcRETARIA DE saúog
SANEAMENTO eÁSrcO

E

AUXILIAR DE OPERADOR DE
uÁoumRs 02

SECRETARIA
TRANSPORTES

DE OBRAS E

AUXILIAR DE SECRETARI.A
06

SEcRETARIA o= oor'*191ru1ÇÃo,
GOVERNO E PLANEJAMENTO, DE
SeÚoe E SANEAMENTo BÁSIco, DE
assstÊr'rcüc E PRoM@Ão socrAl
E DE EDUcAÇÃoEcULruRA

AUXILIAR
GERAIS

DE SERVIÇG
45

SECRETARIA
TRANSPORTES

DE OBRAS E

BRAÇALISTA 't5
SECRETARIA
TRANSPORTES

DE OBRAS E

CARPINTEIRO
01

SECRETARIA
ETRANSPORTES

DE OBRAS

COLETOR DE TRIBUTOS
02

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E
FINANÇAS

01
CoNTROLADOR(A) TNTERNO

05
SECRETARIA
ETRANSPORTES

DE OBRAS
ENCARREGADO

0'r

SECRETARIA
ETRANSPORTES

DE OBRAS
ENCANADOR

01

SECRETARIA DE SAUDE
SANEAMENTO BASICO

E
ENFERMEIRO

02
SECRETARIA
TRANSPORTES

DE OBRAS E
ELETRICISTA

í0

SECRETARIA Oa OOM,*'STR/AÇÃO,
GOVERNO E PLANEJAMENTO, DE
saúoe e SANEAMENTo BAStco, DE
nssrsrÊNc trc E PRoMoÇÃo socrAL
E DE EDUCAÇÃOECULruRA

ESC RITU RARIO/D IGITADOR

02
SECRETARIA DE SAUDE
SANEAMENTO BÁSrcO

E
FARMACÊUTICo

FISIOTERAPEUTA
01

SECRETARIA DE SA
SANEAMENTo gAstco

EED

FISCAL DE
POSruRA

OBRAS E
02

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E

FINANÇAS7

GABINETE DO PREFEITO

F
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INSTRUTOR
INFORMATICA

DE

02
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULruRA

uecÂrurco
01

SECRETARIA DE OBRAS E

TRANSPORTES

MÉDIcO
0'l

SECRETARIA DE SA
SANEAMENTo gÁstco

DE E

MERENDEIRA
07

SEcRETARTA DE eouceçÃo E

CULTURA

MOTORISTA
16

sEcRETARtA ra ODr'*151p1ÇÃo,
C,OVERNO E PLANEJAMENTO

ODONTOLOGO
01

SECRETARIA DE SAUDE
SANEAMENTo sÁstco

E

OPERADOR DE MAQUINAS
03

SECRETARIA
TRANSPORTES

DE OBRAS E

PEDREIRO
06

SECRETARIA
TRANSPORTES

DE OBRAS E

PORTEIRO SERVENTE
06

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E

CULTURA

PROFESSOR(A) P-ilr
15

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E

CULTURA

PROFESSOR(A) P-rV
13

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E

CULTURA

PROFESSOR(A)P-V
03

SECRETARTA DE EDUCAçÃO E
CULTURA

escór-ooqn1
01

ESECRETARIA DE SAUDE
SANEAMENTo BÁSrcO

RECEPCIONISTA
o4

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E

PRoMoÇÃo socrAl, E DE
noutrursrnlçÃo, GovERNo E

PLANEJAMENTO

Écr.rrco(a)
ENFERMAGEM

DE
04

SECRETARIA DE SAUDE
SANEAMENTo gÁstco

E

TELEFONISTA
02

SecReraRn oa orr'*igçlÇÃo,
GOVERNO E PLANEJAMENTO

oooruróloco
01

ESECRETARIA DE SAUDE
sANEÂMENTo eÁsrco
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VIGIA
05

SECRETARIA DE SAÚDE
SANEAMENTo aÁsrco,
EDUCAÇÃO E CULruRA, E

AOMTNTSTRAÇÃO, GOVERNO
PLÂNEJAMENTO

E

DE
DE

E

ZELADOR
04

SECRETARIA DE EDUcAÇÃo E

CULTURA, E DE ADMINISTR/qÇÃO,
GOVERNO E PLANEJAMENTO

r



ANEXO il
oescntçÃo Dos cARcos E vENctMENTos

QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

A - DESGRTçÃo Dos cARGos

Requisitos comuns de investidum: firmar declaraçâo de não estar cumprindo
sançâo por inidoneidade, aplicada por qualquerórgão público ou enüdade da esfera
federal, estadual ou municipal; estar apto para a invesüdura e exercício de cargo
público; não ter regisúo de antecedentes criminais, que se mostre, a critério da
adminishaçâo municipal, incompatível com a nafu reza do caqo; ter aptidão física e
mental para o pleno exercício das funções do caÍgo; não aprêsentar deficiência que o
incapacite para o exercício das fungões do caqo; sêr moralmente idôneo; ser
considerado apto em todos os exames médicos préadmissionais realizados; ser
brasileiro ou estrangeio na forma da lei, gozar dos direitos políticos; estar em dia com
as obriga@es militares, se do sexo masculino; estar em dia com as obrigações
eleitorais; ter idade mínima de '18(dezoito) anos; ter formação de nível médio.

I - CArqO: SECRETÁRP(A) MUNICIPAL
Atribuições Típicas: Competem ao Secrctário Municipal, exercer ante a
confiança da autorídade nameante, as seguínês atibuiçõ*: Coordenar as

aüvidades específicas de sua respectiva pasta; Participar das aüvidades políticos -

adminisbaüvas; Coordenar a execuçâo das ordens emanadas do Chefe do Poder
Executivo; Assessorar diretamente o Chefe do Poder Execuüvo nos assunbs
peúnentes à sua respecüva pasta; Desempenhar afibui@es definidas em lei e no
Regimento lntemo, além de oubas que lhes sejam atribu ídas,

Vencimentos Básicos: R$ 3.330,94 (fês mil ê trezentos e trinta reais e noventa e
quaúo centavos).
Carga Horária: 40(quarenta) horas.

ll - Garoo: CHEFE ESPECIAL DE GABINETE

Atribuicões Tíoicas: C ompetem ao Chefe de Gabinete, exercer ante a confiança
da autoddade nomeante, as seguínúes atibuições: Assistir o Chefe do Poder
Execulivo em suas relações políticos adminisfaüvas; Coordenar as atividades do
Gabinete; Coordenaros despachos do prefeito com os Secretários Municipais; Fazer
Publicaros atos do Gabinete a que esteja a adminisfação obrigada e os demais qrê
julgar conveniente; Receber as partes e orientá-las nas suas reivindicações;
desempenharouüas tarefas que lhe sejam atibuídas.
Vencimêntos Básicos: R$ 3.330 ,94(três mil e
quatro centavos).
Garga Horária: 40(quarentâ) horas.

ntos e fintia reais e noventa e
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lll - Carqo: CHEFE ESPECIAL DE COiTUNICAÇÃO

Atribuições Típicas: Compêtem ao Chefe Especial de Comunicação, exercer
ante a confrança da aubridade nomeante, as seguiníes atibuições: Ordenação
das informaçôes; Prestar todos os esclarecimenbs; Divulgação das ações e
pronunciamentos emanados do CheÍe do Poder Executivo; Providências quanto a
publicaçãodos atos adminishaüvosdo Poder Executivo;Dar publicidade e programas,
projetos e obras do município quando necessário; Desempen har oufas tarefas que

lhe sejam afibu ídas.
Vencimentos Básicos: R$ 3.330 ,94(tês mil e tezentos e tinta reais e noventa e
quaho centiavos).
Carqa Horária: 40(quarenta) horas.

lV - Carso: CHEFE ESPECIAL DO SISTEMADE CONTROLE INTERNO
Atribuicôes Típicas: Gompetem ao Chefe Éspecial de Contole lntemo, exercer
ante a confiança da autoúdade nomeante, as seguríaúes as atibuições de
Contolador lntemo: I - Exercer a fiscalização pêrmanente sobre as aüvidades de
pessoas, órgãos, departamentos, ou sobre produtos etc., para que tais atividades ou
produtos não desviem das normas preestabelecidas; ll - Realizar a auto avaliação,
abrangendo preocu pações de ordem gerencial programáüca e admin isfativo legal na
forma dos arl 74, ConsühriçãoFederal, arb. 78 e 82 da Consütuiçâodo Estado de
Goiás e arts. 75 a 80 Lei no 4.3201il; lll - proceder a avaliação da eficiência, eficája
e economicidade do Sistema de Controle lntemo do Poder Execuüvo Municipal; lV -
promover auditorias intêmas periódicas levantando os desvios, falhas e
inegularidades e recomendando as medidas coneüvas aplicáveis; V - revisar e

orientar a adequ ação da esúufu ra organ izacion al e admin isfativa do Poder Executivo
com vistas à racionalização do babalho, objeüvando o au mento da pnrdutividade e a
redução de cu stos operacionais; Vl - supervisionar as medidas adotadas pelo

Execuüvo Local para o retomo da despêsa total com pessoal ao respecüvo limite caso
necessário, nos termos dos arb. 22 e 23 da LC I 01 2000; Vll - realizaro conüole dos
limites e das condiçõespara a inscriçãode despesas em restos apagac Vlll - exercer

o confole das operagões de credito, avais e garanüas, bem como dos dircitos e
haveres do Poder Execulivo Municipal; lX - examinar as fases de execuçâo da
despesa, inclusive verificando a rcgularidade das licitaçôes e confatos, sob os
aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade; X - cienüficar a
autoridade responsável quando constatadas ilegalidades ou inegularidades na
Admin istração do Execuüvo local.
Requisito Específico: Ser do quadrode servidores efetivos.
Vencimen Básicos: R$ 3.330,94(ttês mil e
quatro cen tavos).
Carqa Horária: 40(quarenta) horas.

ntos e tinta reais ê novênta ê



V - Garqo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO
Atribuiç Tíoicas: Competêm ao(a) Direío.r{a) de Deparlamento, exercer ante
a confrança da autoridade nomeanb, as seguinúes atibulçõ*: Dirigir as

aüvidades do órgão; Confolardos bens colocados à disposição do órgão; Elaborar
planode metas, estabelecendo os mecanismos para desenvolvimento do respectivo
órgão; Manter o confole de pessoal; Atender ao público nas solicitaçôes e sugerir
providências, Íazendo encaminh amento das que não forem aünentes às aüvidades do
setor; Cumprir e Íazer cumprir as disposiçôes das leis e demais atos normaüvos e
ordinários; Participarda elaboração do Regimento Íntemo expondo as necessidades
de adequação ao seu respectivo órgão; Desempenharoutas tarefas que lhes sejam
atribuídas; Coordenar a execução das ordens emanadas do cheÍe imediato e/ou do
CheÍe Poder Executivo; Assessorar diretamêntê o chefe imediato e/ou o Chefe do
Poder Execuüvo nos assuntos pertinentes à seu respectivo órgão.
Vencimentos Básicos: R$ 1.806 ,59(u m mil oitocentos e seis reais e cinqu entia e nore
centravos).

Carsa Horária: 40(quarenta) horas.

Vl - Carqo: CHEFE DE DIVISAQ;
Atribuicões Típicas: C ompeÍe,m ao(a) Chefe de DepartamenblDivlsão, exercer
ante a confiança da autoridade nomeanb, as segulintbs atibuiçôes: Assessorar
as açôes e projetos da Chefia/Diretora imediata no respectivo Departamento/
Secretaria; Realizar estudos e pesquisas e confeccionar relatorios com o objeüvo de

subsidiar o tabalho de ações e projetos da Chefia/Diretora imediatia no respecüvo
Departamento/ Secretaria; Auxiliar na elaboração de proposições e redação de

minutas de atos a serem expedidos pela Chefia/Diretora imediata no respecüvo
Departamento/ Secretaria; Assessorar da Chefia/Diretora imediata no respectivo
Departamento/ Secretaria; no cumprimento de suas afibuições; Coordenar a
execução das ordens emanadas do chefe imediato e/ou do Chefe Poder Executivo;
Assessorar diretamente o chefe imediato e/ou o Chefe do Poder Execuüvo nos
assuntos perlinentes à seu respectivo órgão; e Desempen har outras tiarefas que lhes

sejam atibu ídas.
Vencimentos Básicos: R$ 1.286,43(um mil, duzentos e oitenta e seis reais e
quarenta e três c€ntiavos).

Carqa HoráÍia: 40(quarenta) horas.

vlt Garqo: CHEFE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ALIMENTACÃO E

TRANSPORTE ESCOLAR (SMATE)

Atribuições Tíoicas: C ompetem ao Chefe da Superinbndência de Alimenâção
e Transpofte (SilATE), exencer anÍb a confrança da autortdade nomeanÍe, as
seguinÍês aübuições: Encaminharà Dirctoriá Escolar solicitação de aquisição de/

,/,
./
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gêneros alimentícios, utensílios e equipamentos de cozinha de acordo com a
legislação vigente e orienta@es do PNAE; Coordenara equipe de apoios técn icc no

acompanhamento, orientação e avaliação às instituições educacionais municipais,

conven iadas e filanúópicas, qu anto à execu ção do PNAE; Providenciare acompan har

cronograma para entrega dos alimentos diretiamente nas insüfuições educacimais
municipais e de convênio total, assegurando a qualidade dos mesmos; Receber,

conferir, armazenar e disüibuir alimentos, bem como materiais necessários ao
prepaÍo; Assegu rar o controle dê qualidade de todos os produ tos adqu iridos; Execu tiar

o PNAE com a orientação de um(a) nutricionista, submetendo à aprovação do

ConselhodeAlimentação Escolar(CAE);encaminhartodaa documentraçâo pertinenb

à execução do PNAE, junto ao FNDE, remetendo informaçôes a chefia imediata para

encaminhamento junto ao FME; manter atualizado o conbole estatísüco da aplica@
do PNAE nas instifuiçôes educacionais municipais; Verificar, conÍerir e controlar os

estoques dos produtos alimentícios armazenados nas insühtiçôes educacionais

municipais e conveniadas; Verificar as condições de higiene e organização dos

espaços uülizados no armazenamento, preparação e disbibuição da alimentiação nc
instifui@es educacionais municipais e c,onveniadas; Orientar o uso coneto da per

capita bem como a preparação de novos produtos inseridos no cardápio; Controlar,

com uma vistoria geral diária, o estoque e as condições higiênico-sanitárias dos
produtos armazen ados no prédio da Gerên cia; Coletiar, organ izare manter os arqu itm
relativos às guias de remessas, notas fiscais e oufos documentos pertinentes à

execução do PNAE; Articu lar junto à Gerência de Eventos Educacionais e Esportivos

a viabilização de parcerias com a comunidade em geral, enüdades comunitárire,

ONGs, iniciaüva privada e demais órgãos públicos, paÍa a realização dos eventos;

Exercer oufas aüvidades compatÍveis c,om a n afu reza de su as fu nções qu e lhe forern

atribu ídas pelo Diretor de Direçâo Escolar: Desempen haroutras tiarefas que lhe sejam

atribu Ídas.
Vencimentos Básicos: R$ 1.357,94(um mil, fezentos e cinquenta e sete reais e
novenb e quatro centavos).
Carqa Horária: 40(quarenta) horas.

Vlll - CarEo : SUPERINTENDENTE DO IPASA
Afibuicões Tíoicas: Competem ao Superintendente do IPASA, exercer ante a

confrança da auÍp,üade nomeante, as seguiÍrÍes aübuições: I - Ordenar das

despesas em conjunto com o Diretor Financeiro do IPASA; ll - Regular a
administraçáo do IPASA; lll - Contratar os serviços indispensáveis ao funcionanenb
do IPASA; lV - Exercer a orientação, conbole e supervisão dos serviços prestados no

IPASA; V - Conceder os benefícios previdenciários previstos; Vl - Decidir em 1a

lnstância nos processos adminisbativos que tramitarem junlo ao órgão; Vll - Promover

a alocação das aplicações dos recu rsos do IPASA, obedecendo as diretrizes
I de Prcvidência, na políüca de investimenbestabelecidas pelo Conselho Municipa
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anual;Vlll - Promover a sele@o das instituições financeiras prestador de serviços

relativos a alocação das aplicações financeiras bem como o controle e fiscaliza@
das mesmas; lX - Exercer o controle do cadastro; X - Operacionalizara bamitação

dos processos de concessão de benefÍcios;Xl - orientar os segurados; Xll - Emiür

certidão de tempo de conúibuição para os seus segurados; Xlll - confolar, gerir e

regulamentarcom apoio da assessoria iurídica os serviços de perícia do IPASA.

Vencimentos Básicos: R$ 3.330,94(três mil e trezentos e tinta reais e noventa e

quafo centavos).
Carqa Horária: 40(quarênta) horas.

X -Ca roo: DIRETORíA) FINAN CEIRO DO IPASA
Competem ao Diretor(a) Findnceiro do IPASA, exetu.eÍ anÍle

a confrança da autoridade nomeante, as seguinÚes aüióuições.' | - Anecadas as

B -TABELA DE NOMENCLATURA

VENCITTENTO

a$)CARGO

3.330,9401Chefe Especial de Gabinete
3.330,940'lChefe Especial de Comunicaçáo
3.330,9401Chefe Especial do Sistema de Conhole lntemo

vENCTTENTO(R9)QUANT]TATIVOCARGO

3.330,940íSecretario(a) Municipal de

Govemo e Planeiamenb
AdministraÉo,

Atribuicões Típicas:

contribuiçôes previdenciárias; ll - ordenar das despesa§ em conjunto com o

superintendente do IPASA; lll - Cotação e aquisi@ode produtos e serviços; lV -
Promover a movimentação financeira; V - Aplicar os recu rsos em conjunto com o

Superintendente de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário

Nacional (cMN) e com a Políüca de lnvestimento estabelecidas anualmente; vl -
Promover a contabilidade e prestação de contias relaüva ao IPASA; Vll -
operacionalizar a compensção financeira entre regimes previdenciários; vlll -
Prcmover o pagamento dos benef ícios e dos Íomecedores'

Vencimentos Básicos: R$ 1 .806,59(u m mil oitocentos e seis reais e cinquentia ê no\ê

centavos).
CaÍqa HoÉÍh: 40(quarentia) horas.

GABINETE DO PREFEITO

QUAI,ITITATIVO

SECRETARIA TIUNICIPAL DE AT'T NIST RAçÃO, G(ryERNO E PLANEJATENTO

r



1.806,5901Direto(a) do Departamento de Recu rsos

Humanos

1.806,590íDireto(a) do DêPartaÍnenb dê

Almoxarifado e Fiscalização
Patimônio,

1.806,5901Direb(a) de DePartarnento de
Processamento de Dados

Protocolo e

1.286,4301CheÍe da Divisão de Patimônio e Almoxarifado
1.286,4301Ch efe da Divisão de Fiscalização

vENCTMENTO(R$)QUANTITATIVO

3.330,9401Secretário(a) Municipal de Orçarnento e Finança

1,806,5901Direto(a) do DePartamen

Licitações e Cont'atos

de Compras,to

1.806,590'lDireto(a) do DePartamen de Tesouraria,

Coletoria e Conüole de Contas
to

1.286,4301Chefe da Divisão de Publicagões Gerais

VENCIÍúENTO(R$)QUANTITATIVOCARGO

3.330,9401Secretádo(a) Municipal de Obras e Transporbs

í.806,5901Direb(a) do DePartamen to de Obras e

Engenharia
1.806,5901Direto(a) do DePartamen to de TransPortes e

Sewiços Públicos

1.806,5901Direto(a) do DePartamen to de Manutenção e

Conservação de Frctia
1.286,4301

1.286,4301Chefe da Divisão de Serviços Uóanos
1.286,4301Chefe da Divisão de Praças e Jaídins
1.286,43

Chefe da Divisão de Coletia de Lixo
1.286,4301Chefe da Diüsão de lluminação Pública

vENCTMENTO(R$)ouANTrÍrTlvoCARGO

SEGRETARIA llut{lclPAl- DE ORçAilEN' rOE FNAilçAS

CARGO

TARuTUNICIPAL DE ()aRÂS E TRASI{PSECRI ORTEÉi

Chefeda Diüsãode Obras e Engenharia

01

SÊCRETARIATUT.IICIPAL DE EDU CAÇÃOE CULTURÂ

t'-



3.330,9401Secretário(a) Mu n icipal de Edu cação e Cu ltu ra

1.806,5901Direto(a) do Departamento de Cultura

1.806,5901Direto(a) de Direção Escolar

1.806,590'lDireto(a) da Rede Municipal de Ensino

1-806,5901Direto(a) do Cento Mun icipal de Educação lnfanül

(cMEr)

1.357,4301
Tran sporte Escolar (SMATE)

Alitendência emen tan deSu çaohc daefe pen

1.286,430íChefe da Diüsâo de Auxílio de Ensino lnfanül

1.286,4301Chefe da Divisão de Aüvidades Recrealivas lnfanlil

't.286,43Chefe da Divisão de Ensino Fundamenta le Pré-

escola
1.286,4301Chefe da Divisão de Coordenação Pedagógica
1.286,4301Chefe da Divisão de Apoio Pedagógico

vENCniENTO(R$)QUANTTTAT]VOCARGO

3.330,9401Secrctário(a) Municipal de Saúde e Saneamenb

Básico

1.806,5901Direb(a) do DePartamenb de Saúde e Vigilância

Sanitária

í.806,590'ÍDireto4a; do Departamento de Serviços e Saúde

Básica
1.286,4301Chefe da Divisão de Medicamentos e Farnacta
1286,4301Chefe da Divisão de Limpeza e DesinÍecção.

1286,4301Chefeda Divisãode damento e Atendimenb

à Unidade Básica de Saúde
Agen

1.286,4301Chefe da Divisão de Higien ização e Lavanderia

vENCTUENTO(R9)QUANTÍTATIVOGARGO
3.330,9401Secretário(a) Municipal de Assistência Social
r -806,5901DiÍeto(a) do Departarnenb de Ação Social
1.286,4301Chefe da Divisão de Eventos e Cursos
1.286,4301Chefe da Divisãode Higieniz@o e Limpeza
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vENCTMENTO(R$)QUANTITATIVOCARGO

3.330,9401Secretádo(a) MuniciPal de Meio

Turismo, lndúsfia e Comércio e Agriculfura
Ambiente,

1-806,590íDireto(a) do Departamento de Meio

Turismo, lndústia e ConÉrcio e Agricultu ra
Ambiente,

1.286,430íChefe da Divisão de Proteção e Confole da Fauna

e Flora

vENCTMENTO(R$)QUANTÍTATIVOCARGO
3.330,9401SecreÉdo(a) Municipal de Desportc e Lazer

1.806,5901Direto(a) de Deparhmento de Esportes e Lazer

1.286,4301Chefe da Divisão de Esporte lnfantil e Base

vENCTMENTO(R$)QUANT]TATIVOCARGO
3.330,9401Superintendente do IPASA
1.806,5901Direto(a) do Deparbmento Financeiro do IPASA

1.286,4301Chefeda Divisãode Apoioe Gestão do IPASA

;IPAL DE iIEIO AIIBIEHTE,TUF
COTilÉRCIO, E ÂGRICULTURA
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ANEXO IV

TABELA DE FUNçÕES GRATIFICADAS, ENQUADRAIÚENTO E PERCENTUAL
DE GRATIFICAçÃO

PERCENTUALENQUADRAilIENTOSiMBOLO

20%aÉ í5, §3", [ § 4","a"'e §5", "a"FGJ

30%aÉ í5, §3", lt; §4", "b"; e§5", "b"FG{I

1Oo/"aÉ 15, §3", fl; § 1",ucni e§5o, "c"FG{II

50%art 15, §3", M; § 4", "d"; e §5", "d"FGJV

15%aÊ 16, g2o, "b", "ê", 'f', "n", "1", e "m"FG-V

2oo/oart í6, §2", "a", "o", "h", e "i"FG.VI

3|o/oaÊ 16,52", "n", e "j"FG-Vll

50o/oart í6, §2', ".",'61', e "1"FG-Vlll

30%art í6, §3o, "a"FG.D(

4%aÉ í6, §3", "b"FG.X

,l7
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ANEXOV
DA oRGANTzAçÃo ADMIN lsrRAT lvA

GAB]NEÍt DO

PREFEIIO

Gablnêt. lnsthuclonal
do vlcê-PÍefeltoSlstGm! da Coôtrolc

lntarno

chêfla E$cdal

dê comunlcação
Chêflâ &pêdal

de Gablnête

Depârtemênto da
,unta dê §al lço

MllltâÍ

Sac. Mun. dG

obãr !
TraÍrspoítrs

SÊc, Mun. dG

Drspoíto ê
Lazar

src. Mun. d6
A3slrtênda c

ProÍnoção Soclal

Scc. Mun. dê

EduclCo ê
GlltuÍa

Src. Mun. d€ Saúde

a Sanêamanto
8á3lco

Scc. Mun. dc
OrÍlmênto e

Flnanças

S.c. Mun, do Mclo
Ambllnta, ÍuÍlsmo,

lndfutrh G comérclo, G

Arrlculturâ

con6alhos

Munlclprls

tund6
M unlchsls

sec, Mun. dê
,mlnlstraCo, Governo

e Plan€lamaito

Autârqulâs

4 dq

G9
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