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DECRETO N" 02912021, de 11 de Janeiro de 2.021.

"Dispõe sobre o nomeoção de servidor público
poro o exercício do corgo comissionodo que
menciono e do outros providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANHANGUERA - GO\AS, 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 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.O2O, que dispõe sobre a estrutura administrativa
organizacional e institucional da Prefeitura de Anhanguera e dá outras providências;

DECRETA.

publlcado
cumprindo

Art. 1.'- Fica nomeada para o exercício do cargo de DIRETOR(AI DO CENTRO
MUNICIPAL DE EDUCACÃO INFANTIL - (CMEI) A SCNhOTA WILMA DOLORES FERREIRA
(CPF/MF N" 470.8e8.301-87). --;@

Art. 2' - São funções comuns DO(A) DTRETOR(A) DO CENTRO MUNtctpAL DE í

EDUCAÇÃO tNFANT|L (CMEt)

Compete ao Departamento de Direção do Centro Municipal de Educaçào
lnfantil - cMEl "sônia Maria Dias": l- exercer a liderança adequada para integÍar habiljdades e
competências que auxiliem a gestão da secretaria com coerência do projeto pedagógico no
CMEI; ll - coordenar a gestão curricurar promovendo, orientando, pranejando, avariando e
coordenando todas as ações de elaboração do proieto pedagógico, que contemplem a
definição dos processos curricurares e assegurem a q ua ridade do ensino no cMEr; fl - promover
a gestão de recursos no que concerne, a obtenção, a distribuição e a articuração de recursos
humanos, financeiros e materiais no âmbito da unidade escorar, desenvorvendo trabarho em
equipe que potencíalíze os recursos humanos, por meio da construção de um ambiente
adequado e motivador no cMEr; rV - promover a gestão organizacionar e a convivência
buscando a construção de um clima organizacional que motive a equipe e aumente o
compromisso da comunidade escorar, com a construção de um ensino púbrico municipar de E
qualidade no CMEI. .E
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Art.3'- compete ainda Ao DIREToR(A) DO CENTRO M UNICIPAL DE
EDUCACÃO IN FANTIL - (CMEI):

| - promover, por todos os meios ao seu alcance. o aperfeiçoamento dos
serviços sob sua responsa b ilidade;

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

lll - dividir o trabarho pero pessoarsob seu comando, controrando resurtados
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
atividades da unidade que dirige, sugerindo providências para merhoria dos serviços;

vll - despachar e subscrever certidões sobre assuntos de sua competência;

Vlll - proferir despachos interrocutórios, em processos cuja decisão caiba ao
nível de direção imediatamente
competência;

superior, e decisórios, em processos de sua

lX - providenciar a organização e manutençã o atualizada dos registros das'
atividades da unidade que dirige;

x - propor ao superior imediato a rearização de medidas para apuração de
fa ltas 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 trabarho do pessoar a seu
cargo;

Xlll - providenciar a requisição de materiar permanente e de consumo
necessário à unidade que dirige; r\
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