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DECRETO N" O37I2O2L, de 13 de Janeiro de 2.O2L.

"Dispõe sobre o nomeoçõo de servidor
público para o exercício do cargo

comissionodo que menciono e do outros
providêncios".

O PREFETTO MuNtCtPAL DE ANHANGIJERA - GOIÁí, 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'760, de 27 de maio de 2.020, que dispõe sobre a estrutura administrativa

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

DECRETA:

Art. l-'- Fica nomeada para o exercício do cargo de D IRETOR(A) DO

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO ALMOXARIFADO E FISCALIZACÃO A SENHORA

RENATA APAREC|DA RTBEIRO - CPF - 011.518.73L.60.

l- 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 correlatas a cada área de
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atuação;
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CONSIDERANDO a necessidade de provimento de cargo público do Poder

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

Att. 2" - São funções comuns DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE

PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E FISCALIZACÃO
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lll - auxiliar nos serviços de recebimento, conferência,

armazenamento, inventário, distribuição e controle dos materiais utllizados na

Prefeitu ra;

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 executar os serviços

relacionados aos bens que formam o patrimônio imobiliário e mobiliário da

Prefeitura;

Vl - coordenar, orientar e controlar as atividades referentes à

registro, tombamento, padronização, inventário e controle de uso dos bens

patrimoniais, além de outras atribuiçôes correlatas a cada área de atuação.

Vll - Compete ao diretor(a) do departamento de patrimônio,

almoxarifado e fiscalização por meio da Divisão de Fiscalização promover a

fiscalização de todos os atos e fatos inerentes ao departamento.

Art. 3" - Compete ainda a DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE

PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E FISCALIZAçÃO
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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;

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

trabalho da unidade sob sua responsa bilidade;

V - despachar diretamente com o superior imediato;

Vl - apresentar ao superior imediato, na época própria, relatório das

atlvidades da unidade que dirige, sugerindo providências para melhoria dos serviços;

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

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

ca rgo;

Xlll - providenciar a requlsição 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 - 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.

('l
ÍT
c,ü

.r(
o,

AV. BELCHIOR DE GODOY, 152, CENTRO - FONE; (64) 3469-1265

E

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

do cargo são da ordem de Rs 1.806,59 (hum mil e oitocentos e seis reais e cinquenta e

nove centavos) mensais, com carga horária de 40(quarenta) horas.
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Art. 6'- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

ANHANGUERA/GOIÁS, 13 DE JANEIRO DE2.O2I

Ma lo . Paiva Marta Val a R. Fonseca
Secretário de dministração.P el to

ang u
nicipal
- Goiás Governo e Planejamento.
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