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pREFETTuRA oE determ inação

DECRETO N " 09812021.de05d e Abril de 2.021,.

DECRETA.

Art. 1'- Fica nomeada para o exercício do cargo de DTRETOR DE

DEPARTAMENTO DE sERvlçOS E SAÚDE BÁslCA o senhor-r48!!í{8.q IEIO.UZA-LIMA

NETO ÍcPF/MF N'024.578.19 1-99).

Art. 2' - São funções comuns do (a) DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE

SERV|çOS E SAÚDE BÁSICA.

competem ao Diretor(a) de Departamento de serviços e saúde Básica, exercer ante

a confiança da autoridade nomeante, as seguintes atribuições:

l- estudar, projetar e executar as obras e serviços relativos à construção, ampliação ou

remodelação dos sistemas públicos de saneamento básico no território do Município;

tl - manter e coordenar os meios necessários para a execução e manutenção dos

serviços de saneamento básico do Município; lll - atuar como órgão coordenador na

execução de convênios firmados entre o município com órgãos Federais ou estaduais

para estudos, projetos e obras de construção, ampliação ou remodelação dos serviços

públicos de saneamento básico. lV - Pactuar, com a Comissão lntergestores Bipartite

(ClB), estratégias, diretrizes e normas de implementação da atenção básica no Estado,

de forma complementar às existentes, desde que não haja restriçôes destas e que

sejam respeitados as diretrizes e os princípios gerais regulamentados pelo Ministério
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"Dispõe sobre o nomeoção de servidor público

poro o exercício do corgo comissionodo que

menciono e do outros providêncios"'

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANHANGIJERA_ GOIAS, NO USO dC SUAS

atribuiçôes 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

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

CONSIDERANDOaprevisãolegalamparadapeloart'6"'ll"'a"'daLei
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 providências;
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Art.3'- Compete ainda ao(a) Diretor(a) de Departamento de Serviços e

Saúde Básica

| - 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;

Vtl - despachar e subscrever certidões sobre assuntos 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 laridades;

Xl - fornecer, anualmente, ao superior imediato, elementos destinados à

elaboração da proposta orçamentária relativa à unidade que dirige;
N
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da Saúde; V - Auxiliar na identificação e requisição da destinação de recursos estaduais

para compor o financiamento tripartite da atenção básica prevendo, entre outras,

formas de repasse fundo a fundo para custeio e investimento das ações e serviços; Vl

- Auxiliar no monitoramento da utilização dos recursos Federais da atenção básica

transferidos ao Fundo Municipal de Saúde de Anhanguera; Vll - Realizar as demais

atividades correlatas de necessidade da área no âmbito da saúde municipal.

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

trabalho da unidade sob sua responsa bilidade;

Vlll - proferir despachos interlocutórios, em processos cuja decisão caiba ao

nível de direção imediatamente superior, e decisórios, em processos de sua

competência;
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Xll - fazer cumprir, rigorosamente, o horário de trabalho do pessoal a 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 requísitar os que interessarem à unidade que dirige; e

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.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE.SE.

ANHANGUERA/GO|ÁS, 05 DE ABR|L OE2.O2t.

Mar . Paiva Marta Valé r
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XV - exercer outras atribuições correlatas.

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

do cargo são da ordem de RS 1..888,25 (hum mil e oitocentos e oitenta e oito reais e

vinte e cinco centavos) mensais, com carpa horária de 40 (quarenta) horas.

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