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O PREFEITO MUNICIPAL DE ANHANGUERA- GOIAS, NO USO dE SUAS

atribuições legais conferidt""'o t" 70' lX da Lei Municipal n'001' de 05 de abril de

;.9.9o,;' orgânica do Município de Anhanguera' e

coNstDERANDo a necessidade de provimento de cargo púbrico do poder

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

CONSTDERANDO 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

organizacionaleinstitucionaldaPrefeituradeAnhangueraedáoutrasprovidências;

INOVÀç

DECREToN" 031 ,d eL2 deJaneiro de 2.O21.

DECRETA

Art. 1'- Fica nomeada para o exercício do cargo de D IRETOR (A)

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS O senhor ANDERSON FERNANDO

OLIVEIRA NOVAIS (CPF/MF N" 753.332 791-87\.

Aít. 2" - São funções comuns do(a) Diretor do DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS

| - à Superintendência Administrativa de Recursos Humanos superintender,

supervisionar e acompanhar as ações relativas a recursos humanos e administração de

pessoal;

ll - ao Departamento de Recursos Humanos as atividades de recrutamento,

registro, controle e administração de pessoal da Prefeitura, constituindo órgão de

apoio e assessoramento direto e imediato à Secretaria de Administração, Governo e

Planejamento;

lll - planejar e coordenar os serviços de recrutamento, mediante concurso
público, seleção, treinamento e demais atividades da administração de pessoal;

t-
ío
cú
o-

AV. BELCHIOR DE GODOY, 152, CENTRO - FONE; (64) 3469-1265

arto rto toi
lüH'liXi:

epeL

REFEITO

.rc

I
E

"Dispõe sobre o nomeaç,õo de servidor

íiíi,ri poro o exerc.ício do corso

if,r,irrionioao que menciono e do outros

providêncios" '



PREFEITURA DE

U[RA
AoM :2021/202t\ GABINETE DO PREFEITO

lV - elaborar e gerenciar a aplicação de planos de carreira;

V - propor medidas de aperfeiçoamento dos trabalhos dos servidores;

Vl - elaborar, coordenar e executar o sistema de avaliação de desempenho
dos servidores públicos municipais; e

Vll - propor programas, cursos e treinamento de servidores, para efeito de
desenvolvimento funcional na carreira.

vilt calcular e elaborar a folha de pagamento de servidores e agentes
políticos;

lX - fiscalizar o cumprimento das atribuições dos servidores, podendo
sugerir penalidades, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

X - expedir, controlar e fiscalizar os cartões de controle de entrada e saída

de servidores;

Xl - controlar o trabalho em horário extraordinário prestado pelos

servidores;

Xll - manter arquivo e cadastro atualizados dos servidores, especialmente
quanto à situação funcional, dependentes, faltas, licenças, ferias e outros;

Xlll - elaborara tabela anual de ferias e submetê-la à aprovação do prefeito;

XIV - elaborar relatório sobre o comportamento do servidor, sob todos os
aspectos, para efeito de estágio probatório, atendido o disposto no Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais; e

XV - coordenar a lotação setorial dos servidores de acordo com as

atribuições dos respectivos cargos, submetendo-a, anualmente, à apreciação do Chefe
do Poder Executivo; XVI - emitir parecer em processos ou assuntos administrativos
relacionados com a situação funcional dos servidores;

XVll - despachar os requerimentos de concessão de benefÍcios, licença,
aposentadoria e demais vantagens, em primeira instância, observada a competência
do IPASA; e
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Art. 3" - Compete ainda ao(a) Diretor(a) de Departamento de
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:

| - promover, por todos os meios ao seu alcance, o aperfeiçoamento dos
serviços sob sua responsa bilida de;

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 bilid ade;

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 inte rlocutórios, 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 superlor imediato a realização de medidas para apuração de
fa ltas e irregu la rida des;

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 rn
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cargo;
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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

XV - exercer outras atribuições correlatas.

Art. 4'- A presente designação e investidura nas respectivas funçôes 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-SE.

ANHANGUERA/GOIÁS, 12 DE JANEIRO DE2.021,,

MARCE NS DE PAIVA

PRE tTo NICIPAL

MARTA VAT SECA
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GOVERNO E PLANEJAMENTO
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Art. 5'- Na forma do que dispõe a legislação vigente os vencimentos básicos
do cargo são da ordem de RS 1.806,59 (hum mil e oitocentos e seis reais e cinquenta e
nove centavos) mensais, com carga horária de 40 (quarenta) horas.
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