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DECRETO N" 099/2021, de 05 de Abril de 2.027.

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

menciono e do outros providêncios".

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;

DECRETA.

Art. 2'- São funções comuns do (a) DIREToR (A) DE DEPARTAMENTo DE

DEPARTAMENTO DE AçÃO SOCIAL.

Competem ao Diretor(a) de Departamento de Departamento de ação social, exercer

ante a confiança da autoridade nomeante, as seguintes atribuições:

l- assistir, direta e imediatamente, o gestor relativamente ao planejamento,

elaboração, regulação, monitoramento, avaliação e divulgação da Política Municipalde

Assistência Social; ll - articular as ações da Assistência Social com as demais políticas

sociais e urbanas; e lll - assistir, direta e imediatamente, 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

atribuições correlatas. lV - planejar e coordenar a implementação e execução de

serviços, programas e projetos de proteção social básica que visem prevenir situações

de vulnerabilidade, risco social ou vivência de fragilidades ocasionais no núcleo

familiar, além de exercer outras atribuições correlatas; V - programar, propor,
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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;

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

DEPARTAMENTO DE AçÃO SOCIAL A SCNhOTA VERÔNICA VERIDIANA DA SILVA

MARQUES (CPFIMF N" 978.311.661-49).
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coordenar e executar ações voltadas 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 direcionadas às pessoas com

deficiência; Vl - planejar, coordenar e executar as polÍticas de proteção e de auxílio à

mulher e ao idoso, entre outras ações específicas dirigidas aos mesmos; Vll -
superintender, supervisionar, coordenar e acompanhar as ações e atividades relativas

à administração 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 ações 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 habitacionais 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 forma 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 correlatas; X - executar as atividades relacionadas com a

identificação, estudo e promoção de ações que visem iniciação, capacitação,

qualificação e/ou requalificação profissional da população e seu encaminhamento

objetivando inclusão no mercado de trabalho; Xl - superintender, supervisionar,

formular e coordenar as ações, programas, projetos e políticas públicas sobre drogas,

além de exercer outras atribuições correlatas.

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

trabalho da unidade sob sua responsabilidade;

V - despachar diretamente com o superior imediato;

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 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;

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

atividades da unidade que dirige, sugerindo providências para melhoria dos serviços;
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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 carga horária de 40 (quarenta) horas

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE.SE.

ANHANGUERA/GOIÁS, 05 DE ABRIL DE2.O2L.
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Marta Val a R. Fonseca
Secretário de dministração,

Governo e Planejamento.
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