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LET No 015/ PMP/2017, 	 DE 29 DE AGOSTO DE 2017. 

Cria os Cargos Püblicos Municipais em Provimento de 
Comissäo e dá outras providências. 

Faco saber que a CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS, 
Estado de Goiäs, no uso de suas atribuiçOes legàis, AFROVOU e eu, Prefeito 
Municipal, SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei: 

Art. 1°. Fica criado no âmbito do Poder Püblico Municipal os cargos 
em comissäo de livre nomeacão e exoneracâo na administraco municipal de 
PalniinOpolis. 

Art. 20.  Para fins de aplicacao desta Lei, consideram-se cargos em 
comissão os cargos de livre nomeacão e exoneraçao pelo Prefeito, para o 
exercicio de ftmçOes de direçao, chefia e assessoramento. 

Art. 3°. Fica criado o cargo de Chefe de Almoxarifado, conforme 
descrirninado: 

DENOMINAçAO QUANT. NIVEL CARGA VENC SIMBOLO ESCOLARIDADE 
HORARJA BASICO 

hefe 	de 1 I 40 H R$ 1.932,00 CA 1 Médio Completo 
Almoxarifado semanais 

Parágrafo iinico - 0 presente cargo seth vinculado a Secretaria 
Municipal de Adniinistracao do Municipio de PahriinOpolis. 

Art. 4° - Ao Chefe de Almoxarifado, compete, dentre outras atribuiçOes 
correlatas: 
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I - Chefiar, Supervisionar, Coordenar, Elaborar, Auxiliar a Execuçao 
dos Trabaihos de recebimento, estocagem, cadastramento e liberaçao de 
materiais, acondicionados no Airnoxarifado Municipal; 

II - Chefiar e Realizar controles diversos e expedicao de produtos 
utilizados no Ambito do Poder Piiblico Municipal, visando assegurar o 
abastecimento das Secretarias, Departarnentos, dentre outros Orgos do 
MunicIpio de PalniinOpolis; 

ifi - Qiefiar e ou Realizar mapeamento dos produtos dentro do 
airnoxarifado, supervisionar e instruir colaboradores para atendirnento de 
procedirnentos operacionais visando atendirnento de qualidade assegurada e 
perda zero; 

IV - Acompanhar relatOrios de avaliaçäo de fornecedores objetivando 
rnaior entendirnento do processo e divulgando as regras da area junto aos 
mesmos do ponto de vista de horário, docurnentacao e material; 

V - Avaliar constantemente os pedidos colocados corn o objetivo de 
evitar falta ou excesso de itens; 

VI - Promover analises de recebirnentos de materials, avaiiando 
restricoes para dias e horärios dentro da dinamica do airnoxarifado; 

VII - Desenvolver corn a &rea de compras estratégias para diluir da 
meihor forma dias e horários para entrega, evitando a concentraçäo elevada de 
fomecedores; 

\T1TI - Avaliar os trabaihos desenvolvidos pelos Servidores alocados no 
Almoxarifado, encaminhando a necessidade de treinarnento de cada dos 
mesmos; 

IX - Desenvolver outras atividades pertinentes a ftmçao, quando 
solicitadas. 
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Art. 5°. Fica criada, na estrutura Administrativa do Munidpio de 
PaliriinOpolis, a serem lotados na Secretaria Municipal de Adniinistracao, 12 
(doze) cargos de Assessor Especial, conforme descrin -iinado: 

DENOMINAçAO QUANT. NWEL CARGA VENC SIMBOLO ESCOLARIDADE 
HORARIA BASICO 

Assessor Especial 12 I 40 H R$ 1.030,00 AS 1 Médio Completo 
semanais 

Art. 6°. Compete ao Assessor Especial do MunicIpio de PalminOpolis, 
dentre outras atribuiçOes correlatas: 

I - Desempenho de atividades auxiliares ao Chefe do Poder Executivo, 
Secretãrio Municipal de Adniinistraçao, consistentes no assessoramento, corn 
vista a realizacao de suas atribuiçOes; 

II - Assessoramento e apoio direto ao gabmete do prefeito, na sua 
representacao politica e civil e nas relaçOes ptlblicas corn autoridades civis, 
militares, eclesiásticas e politicas. 

Ill - Reaiizacao de assessoria junto aos Orgaos da estrutura 
administrativa do MunicIpio de PalniinOpolis, vinculados a Secretaria Municipal 
de Administracâo; 

1V - AnThse de processos ou procedimentos, sob os aspectos 
adininistrativo e operacional, na condiçao de assessoria; 

V - Assessorar os superiores hierarquicos em todas as questoes que ihe 
competir; 

VI - Assessoramento direto e imediato ao Prefeito Municipal e 
Secretário Municipal de Adniinistracao, bern como desempenhar missOes 
especIficas, forrnais e expressamente atribuidas através de atos prOprios, 
despachos e ordens verbais; 

VII- Demais atividades merentes ao cargo. 
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Art. 7°. Fica criado no Ambito do Poder Püblico Municipal, a ser lotado 
na Secretaria Municipal de SaiIde o cargo de Diretor de Programas de Sa(ide, 
conforme descriminado: 

DENOMINAçAO QUANT. NIVEL CARGA VENC SIMBOLO ESCOLARIDADE 
HORARIA BASICO  

Diretor 	de 1 I 40 H R$ 1.932,00 DPS 1 Médio Completo 
Programas 	de semanais 
SaUde  

Art. W. Compete ao Diretor de Programas de Saüde do MunicIpio de 
PalniinOpolis, dentre outras atribuiçOes correlatas: 

I - Representar o titular da Secretaria Municipal de SaCide em situaçOes 
peculiares inerentes ao cargo; 

II - Dirigir a elaboracao de cronogramas de trabaiho para meihor 
aproveitamento de recursos humanos e economicidade dos projetos elaborados 
pela Secretaria, bern como fiscalizar o seu cumprimento; 

III - Dirigir e supervisionar os projetos e programas desenvolvidos pela 
Secretaria Municipal de Saüde; 

1V - Dirigir e coordenar as equipes que desenvolvem projetos junto a 
Secretaria, orientando e deterniinando os procedimentos; 

V - Dirigir e assessorar o titular da pasta da Saüde em suas relaçOes 
piiblicas; 

VI- Dirigir o processo de encaminhamento dos interessados aos Orgaos 
competentes da Secretaria para atendimento ou soluçao de consultas e 
reivindicaçOes; 

VII - Acomparihar açOes da politica püblica de saiide desenvolvidas 
pelo SUS - Sistema Unico de Saulde; 
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VIII - Dirigir a articulaçao de açOes conjuntas corn os demais setores 
que operacionalizarn em todos os niveis de atençäo a saüde; 

IX - Dirigir o Acompanhamento no que tange ao fortalecimento da 
politica participativa no SUS através dos organismos de controle social, 
interagindo corn a comunidade e ampliando o canal dernocrático de interacao 
corn Os usu1rios; 

X - Demais atividades inerentes ao cargo. 

Art. 9°. Fica criada, na estrutura Adniinistrativa do Munidpio de 
Paln-ünOpolis, a ser lotado na Secretaria Municipal de Saiide, 05 (cinco) cargos de 
Assessor Especial, conforme descriniinado: 

DENOMINAçAO QUANT. NIVEL CARGA VENC SIMBOLO ESCOLARIDADE 
HORARIA BASICO 

Assessor Especial 05 I 40 H R$ 1.030,00 AS 1 Médio Completo 
semanais 

Art. 10. Compete ao Assessor Especial, lotado na Secretaria Municipal 
de Sailde de PahninOpolis, dentre outras atribuiçOes correlatas: 

I - Desempenho de atividades auxiliares ao Secretário Municipal de 
Saüde, consistentes no assessoramento, corn vista a rea1izaco de suas 
atribuiçOes; 

II - Rea1izaco de assessoria junto aos Orgaos, departamentos, dentre 
outros vinciilados a Secretaria Municipal de SaMe; 

ifi - Ani1ise de processos ou procedirnentos no âmbito da Secretaria 
Municipal de SaMe, sob os aspectos administrativo e operacional, na condiçao 
de assessoria; 

W - Assessorar Os superiores hierárquicos em todas as questoes que ihe 
competir; 

VJ)emais atividades inerentes ao cargo. 
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Art. 11. Fica criado no âmbito do Poder Püblico Municipal, a ser lotado 
na Secretaria Municipal de Assisténcia Social o cargo de Diretor de Programas 
Sociais, conforme descriminado: 

DENOMINAçAO QUANT. NWEL CARGA VENC SIMBOLO ESCOLARIDADE 
HORABIA BASICO 

Diretor 	de 1 I 40 H R$ 1.932,00 DPSS 1 Médio Completo 
Programas Sociais semanais 

Art. 12. Compete ao Diretor de Programas Sociais do MunicIpio de 
PahninOpolis, dentre outras atribuicOes correlatas: 

I - Coordenar e Dirigir as acOes que deverão ser praticadas pela equipe 
dos Programas Sociais implantados no municIpio; 

II- Sugerir a SMAS-Secretaria Municipal de Assistência Social a adocão 
de medidas para atendimento as metas do MDS - Miiiistério de 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome em relacäo ao SUAS - Sistema Unico 
de Assistência Social; 

III - Reapresentar o Secretário Municipal de Assistência Social em 
reuniOes, Os assuntos relacionados aos Programas Sociais em questão; 

TV - Programar, Dirigir e/ou organizar junto de SMAS e a 
adniinistraçao municipal seminários efou cursos de capacitacao para os 
profissionais e trabaihadores sociais vinculados aos Prograrnas Sociais existentes; 

V - Dirigir e Prograrnar as atividades e reestruturar o processo de 
trabaiho, sempre que necessãrio; 

VT - Dirigir e coordenar o mapearnento e referenciar as familias em 
situaçäo de vulnerabilidade social dentro do Servico de Proteçâo Social Bäsica e 
do servico de Proteçao Social Especial. 

VII - Dirigir a execuçäo de acordo corn o processo de busca ativa 
realizado pelos profissionais de Serviço Social e Psicologia, açOes correlatas; 
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Vifi - Reunir corn as equipes dos programas sociais para análise de 
dados fornecidos pelo Programa Bolsa Familia, SIS Jovens, SIS, PETI, SUA, WEB 
e outros para garantir a oferta de serviços adequados a necessidade da 
populacao; 

IX - Discutir de forma permanente junto a cornunidade, a metodologia 
exigida em cada projeto referenciado nos programas sociais corn o objetivo de 
meihor adequá-los aos usuários; 

X - Dirigir a promocao de açOes inter-setoriais corn organizacOes 
governamentais e nâo govemamentais existentes na comunidade para o 
enfrentamento dos problemas; 

XI - Dirigir, Coordenar e/ou participar de atividades de educaçao 
continuada, visando a meihoria de vida da populacao assistida; 

XII - Dirigir, Programar e Supervisionar a prestacao da Assistência 
Integral e Especial aos indivIduos e/ou fanTuilas de acordo corn a oferta de 
serviço de cada Programa Social existente; 

Xffl - Estirnular e desenvolver oficinas sociais - educacionais através de 
grupos voltados a recuperacao de auto-estirna, troca de experiéncia, apoio 
mütuo, cuidado prOprio, reinserçao familiar e comunitthia. 

Art. 13. Pica criada, na estrutura Administrativa do MunicIpio de 
PalniinOpolis, a ser lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 05 
(Cinco) cargo de Assessor Especial, conforme descriminado: 

DEN0MINAçA0 QUANT. NIVEL CARGA VENC. SIMBOLO ESCOLARIDADE 
HORARIA BASICO 

Assessor Especial 05 I 40 H R$ 1.032,00 AS 1 Médio Completo 
semanais 

Art. 14. Compete ao Assessor Especial, lotado na Secretaria Municipal 
de Assistência Social de PahninOpolis, dentre outras atribuiçOes correlatas: 
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I - Desempenho de atividades auxiliares ao Secrethrio Municipal de 
Assistência Social, consistentes no assessoramento, corn vista a realizaçao de suas 
atribuiçOes; 

II - Realizaçao de assessoria junto aos Orgaos, departamentos, dentre 
outros vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social; 

ifi - Anlise de processos ou procedimentos no ambito da Secretaria 
Municipal de Assistncia Social, sob os aspectos administrativo e operacional, na 
condiçao de assessoria; 

1V - Assessorar os superiores hierárquicos em todas as questoes que the 
competir; 

V - Demais atividades inerentes ao cargo. 

Art. 15. As despesas decorrentes desta Lei correräo a conta de dotaçOes 

especificas, consignadas no Orçamento, suplementadas caso necessário. 

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 17. Ficam Revogadas as disposicOes em contrrio. 

GABINETE DO PREFE1TO MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS, 
Estado de Goiás, aos 29 dias do mês de Agosto de 2017. 

EURiP 4DES CUSTODIO 08:9E!!S!!~:~ 
-Prefeito Municipal- 
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