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DECRETO N. O57I2O2L, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2.021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANHANGUERA _ GOIÁ,, NO USO dC 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 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 DIRETOR DO

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E SERVlCos PÚBucos o senhor SEBASflÃO

ROBERTO ALVES (CPF/MF N" 409.783.381 -20).

Art. 2' - São funções comuns DO(A) DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE

TRANSPORTES E SERVIçOS PÚBUCOS

Compete ao Diretor do Departamento de Transportes e serviços

Públicos:

l- Gerir, coordenar e executar a manutenção periódica, preventiva e

corretiva dos serviços de limpeza permanente de vias públicas, compreendidas nas ruas,

avenidas, e calçadas municipais urbanas, bem como das praças, jardins, prédios e

equipamentos públicos e/ou de uso coletivo, com vista a promover sua manutenção e

conservação, com a varrição, pintura, poda e coleta, por administração direta ou por

empreitada;

ll - Gerir, coordenar e executar a manutenção periódica, preventiva e corretiva

do serviço de iluminação pública, promovendo a substituição de lâmpadas e a conservação e

ampliação da rede;
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"Dispõe sobre o nomeoçõo de servidor
público poro o exercício do corgo
comissionodo que menciono e do outros
providências".

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 providências;
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lll - Gerir, coordenar e executar a manutenção periódica, preventiva e

corretiva das estradas viclnais, pontes e mata-burros munícipais;

V - lnspecionar sistematicamente os equipamentos pÚblicos, promovendo as

medidas necessárias a sua conservação; e Vl - realizar as demais atividades afins que lhe forem

conferidas.

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 corretiva permanente dos veículos e

maquinários que compõe a frota;

Xll - Buscar modelos de financiamento para aquisição de veículos novos junto

as esferas de governo;

Xlll - Supervisionar a execução orçamentária da administração que integra sua

área de competência;

XIV - Regular as demais atividades afins que lhe forem conferidas.
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lV - Gerir, coordenar e executar a manutenção periódica, preventiva e

corretiva dos serviços de coleta, manuseio, descarte e acondicionamento do lixo urbano e

entulhos;

Vll - Planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do

município relativas ao transporte, trânsito e tráfego do setor terrestre, especialmente no que

se refere á infraestrutura viária, estrutura operacional e logística, mecanismos de regulação e

eventuais concessões de serviços;

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;
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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;

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

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

lX - Providenciar a organização e manutenção atualizada dos registros

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;

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

TRANSPORTES E SERVICOS PÚBLICOS:

| - Promover, por todos os meios ao seu alcance, o aperfeiçoamento dos

serviços 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;

competência;
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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.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SI.

ANHANGUERA/GOIÁS, 01 DE FEVEREIRO DE 2.021

Marta ValMa . Paivae
P ito Secretário de

R. Fonseca
dministração,

angu
nicipal
- Goiás Governo e Planejamento.
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XIV - Remeter ou fazer remeter ao arquivo geral os processos e papéis

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

/\ 

\r
l\,cú.n
ô-


