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"Dispõe sobre o nomeação de servidor público
poro o exercício do corgo comissionodo que

menciono e da outros providêncios".

O PREFEITO MUNICIPAL AE ANHANGUERA_ GOIÁ,, no uso de suas

atribuições legais conferidas pelo art. 70, lX da Lei Municipal n" 001, de 05 de abril de

1.990, Lei Orgânica do Município de Anhanguera, e

CONSIDERANDO a previsão legal amparada pelo art. 6", ll, "a", da Lei

Municipal n" 750, de 27 de maio de 2.O2O, que dispõe sobre a estrutura administrativa

organizacional e institucional da Prefeitura de Anhanguera e dá outras providências;

DECRETA,

Art. 2'- São funções comuns do(a) Chefe da Divisão de Fiscalização:

Compete ao(a) servidor(a) invêstido no cargo, as seguintes atribuições: Tomar todas

as providências pertinentes à violação das normas e posturas municipais e da legislação

urbanística; Fiscalizar o cumprlmento das leis de uso, ocupação ê parcelamento do solo, posturas

municipais, código de obras ou lei correlata; Coligir, examinar, selecionar e preparar elementos

necessários à execução da fiscalização externa; Emitir notificações e lavrar Autos de lnfração e

lmposição de Multa e de Apreensão, cientiflcando formalmente o infrator, bem como requisitar o

auxílio de força pública ou requerer ordem judicial, quando indispensável à realização de

diligências ou inspeções; Auxiliar na elaboração do relatório geral de fiscalização; Manter a chefla

permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas, mediante a emissão de

relatórios periódicos de atividades; A fiscalização de normas municipais, estaduais ou Federais

repassadas ao município mediante convênios, relacionadâs ao zoneamento, urbanização, meio

ambiente, direitos e defesa do consumidor, transportes, edilícias e de posturas em geral e aquelas

atividades de fiscalização relacionadas ao poder de polícia administrativa; Solicitar, à Secretaria

competente, a vistoria de obras que lhe pareçam em desacordo com as normas vigentes; Usar o

..,P

í!c
60
o-

Av. BELCHIOR DE GODOY, 152, CENTRO - FONE: (64) 3469-1265

üeÍtlílco quc c.to tto íol
no placar desla prefoitun,
dotcÍmiÍiação !agâI.

írublieado
CumPÍindo

E AOM.:2O21/2O2/.

DECRETO N' 109, de 3 de maio de 2.o2t.

CONSIDERANDO a necessidade de provimento de cargo público do Poder

Executivo ante o início de uma nova gestão administrativa no município;

Art. 1" - Fica nomeada para o exercício do cargo de CHEFE DA DIVISÃO DE

FISCALIZAçÃO a senhora LEDA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO (CPFIMF N'

861.61.0.591-34).
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uniforme funcional e os EPI's fornecidos e recomendados para exercício das atividades do cargo;

Atender as determinações de seu superlor 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.

Art. 3'Compete ainda ao Chefe da Divisão de Fiscalização:

l- promover, por todos os meios ao seu alcance, o aperfeiçoamento dos

serviços sob sua responsa bilidade;

ll - exercer a orientação e coordenação dos trabalhos da unidade que dirige;

lll - dividir o trabalho pelo pessoal sob seu comando, controlando resultados

e prazos, promovendo a coerência e a racionalidade das formas de execução;

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;

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 irregula ridades;
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lV - apresentar ao superior imediato, na época própria, programa de

trabalho da unidade sob sua responsa bilidade;
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Xl - fornecer, anualmente, ao superior imediato, elementos destinados à
elaboração da proposta orçamentária relativa à unidade que dirige;

Xll - fazer cumprir, rigorosamente, o horário de trabalho do pessoal a seu

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 - exercer outras atribuições correlatas

Art.4'- A presente designação e investidura nas respectivas funções do

a) colaboradores ou quaisquer pessoas físicas ou jurídicas relacionadas com

as finalidades do município.

Art. 6" - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ANHANGUERA/GO|ÁS, 03 DE MA|O DE2.O2t.

Ma lo Marta eca

Pr eito icipal Secretário de dministração,
anguera - Goiás Governo e Planejamento.
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cargo;

Xlll - providenciar a requisição de material permanente e de consumo

necessário à unidade que dirige;

Art. 5'- Na forma do que dispõe a legislação vigente os vencimentos básicos

do cargo são da ordem de RS 1.344,58 (hum mil e trezentos e quarenta e quatro reais

e cinquenta e oito centavos) mensais, com carea horária de 40(quarenta) horas.

REGISTRE.SE E PUBLIQUE-SE.

(,/-
Paiva


