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CONSIDERANDO a necessidade de provimento de cargo público do Poder

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

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;

DECRETA.

l:

Art. 2" - São funções comuns do (a) oireto(a) do Departamento de Meio

Ambiente , Turismo, lndústria e Comercio e Agricultura.,

| - Promover e apoiar as ações relacionadas com a recuperação de áreas degradadas;

ll - lncentivar e promover pesquisas e estudos técnico-científicos, em todos os níveis, relacionados

com a sua área de competência;

lll - Promover a educação ambiental e a formação de consciência crítica de conservação e de

valorização da natureza, com vistas à melhoria da qualidade de vida;
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DECRETO N" 055/2021, de 01 de fevereiro de 2.021.

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

menciono e do outros providêncios".

O PREFETTO MUN\C\PAL DE ANHANGUERA- 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

Art. 1" - Fica nomeada para o exercício do cargo de DIRETOR(AI DO

DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE , TURISMO. INDÚSTRIA E COMERCIO E

AGRICULTURA. JOÃO FIGUEREDO FILHO (CPFIMF N. 413.379.641-15).

Competem ao Diretor(a) do Departamento de Meio Ambiente, Turismo, lndústria e Comercio

e Agricultura, exercer ante a confiança da autoridade nomeante, as seguintes

atribuições:
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lV - Estabelecer cooperação técnica e científica com instituições congêneres, governamentais e

não governamentais;

V - Preservar e restaurar processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies

e ecossistemas;

Vl - Proteger as florestas, a fauna e a flora, observado o âmbito de competência do Município; e

Vll - Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, em virtude da

competência comum prevista no artigo 23, Vl, da Constituição Federal;

Vlll - Elaborar e executar a política municipal de turismo, superintender, elaborar, supervisionar e

coordenar as ações e políticas públicas direcionadas à área, bem como ao incremento e

desenvolvimento do setor no Município;

lX - Zelar, pela imagem do chefe do Poder Executivo e do Governo Municipal nos eventos

institucionais e oÍiciais;

X-Coordenareacompanharacriação,aaprovação,aproduçãoeainstalaçãodepeçasemateriais
publicitários de ambientação e de divulgação, e demais materiais de comunicação visual

institucionale da gestão, a serem empregados em eventos institucionais e oficiais do Governo;

Xl - Orientar a programação visual e supervisionar a apllcação das marcas e assinaturas da Gestão

Administrativa em peças e materiais publicitários de ambientação e de divulgação e em outros

materiais de comunicação visual que envolvam ações e programas do Governo Municipal; e

Xll - Supervisionar, coordenar e executar os eventos oficiais solenes e festivos do Governo

Municipal;

Xlll - Manter atualizado o cadastro dos estabelecimentos comerciais, industriais, e prestação de

serviços do município;

XIV - Fornecer as informações necessárias para emissão de alvarás de localização e o

funcionamento de empresas;

XV - Desburocratizar e agilizar a tramitação de processos relativos ao cadastramento e ao

licenciamento de atividades;

xVl - Promover ações integradas com órgãos afins, objetivando a captação de recursos financelros

para o desenvolvimento de programas e projetos de fomento de atividades econômicas; N
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XVll - Manter serviços de orientação, informação e de assistência aos interessados na implantação

de atividades econômicas do município;

XVlll - Manter serviços de orientação, informação e de assistência aos interessados na

implantação, de atividades econômicas, entre outras.

Art. 3'- Compete ainda ao(a) Diretor(al do Departamento de Meio Ambiente,
Turismo, lndústÍia e Comercio e Agricultura

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

serviços sob sua responsabilidade;

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

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

trabalho da unidade 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;

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

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

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/GOrÁS, O1 DE FEVERETRO DE 2.021.
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Paiva
nicipal

anguera - Goiás

Marta Val a R. Fonseca
Secretário de

Governo e Planejamento.
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XV - exercer outras atribuiçôes correlatas.

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 cinquentã e

nove centavos) mensais, com carga horária de 40 (quarenta) horas.

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

Administração,


