Secretarias, competências e horários de funcionamento

Secretaria de Administração, Planejamento e Gestão

(Horário de funcionamento: das 07:00 as 13:00 horas)

Competência da Secretaria

I - recebimento e processamento de reclamações, sugestões e críticas à
Administração Municipal e a busca de informações e soluções para
problemas e responder aos munícipes reclamantes;
II - desenvolvimento de política institucional para a Administração
municipal abrangendo o planejamento da estrutura organizacional a
desburocratização, a modernização tecnológica, a automação de
processos e métodos de trabalho;
III - coordenação de recebimento, triagem e distribuição de
documentos administrativos; formalização de processos administrativos;
IV - apoio aos serviços prestados por órgãos públicos e privados, de
outras esferas de governo ou pertencentes a outros Poderes, sediados
no Município;
V – controle e gerenciamento na aquisição de serviços, materiais de
consumo e equipamentos destinados a todas as secretarias do
município; armazenamento e distribuição de materiais de consumo;
recebimento, cadastramento, guarda e controle de bens patrimoniais e
controle do arquivo público.
VI – gerenciamento dos processos licitatórios a serem promovidos pela
Administração Municipal.
VII – promover a integração entre todas as secretarias;
VIII – gerenciamento e fiscalização nas ações do departamento de
engenharia do Município.

IX – promover a elaboração dos projetos de lei de autoria do executivo
em parceria com os departamentos e secretarias especificas, bem como,
responsabilizar-se pelo trâmite do mesmo dentro do poder legislativo;
X - realização de concursos e seleções para a contratação de pessoas,
capacitação e desenvolvimento de servidores, gestão das atividades
relacionadas à administração do quadro de pessoal e demais atividades
correlatas.

Secretaria de Saúde
(Horário de funcionamento: das 07:00 as 13:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas)

Competência da Secretaria

O conceito de saúde segundo a Organização Mundial da Saúde, é o bemestar físico, social e mental. A Secretaria de Saúde de um Município
consegue sanar a saúde física e é completamente dependente das outras
secretarias para alcançar a constituição saudável do indivíduo.

Postos de Saúde da Família:
Hospital Laura de Vicuna
Av. Jk s/n
Bairro: Centro
Fone: (65) 3376-2812
Atendimento 24 hs.
Posto de Saúde Central
CAPS - Centro de atendimento psicossocial
PSF I
PSF II
PSF III
PSF IV
PSF V
PSF VI
PSF VII
PSF VIII
PSFs Rurais - Vila Roda d´água e Vila Bom Jardim

Secretaria de Educação
(Horário de funcionamento: das 07:00 as 13:00 horas)

Competência da Secretaria
I. Planejar a execução orçamentária anual e plurianual;
II. Elaborar os projetos de captação de recursos externos;
III. Acompanhar o cumprimento dos convênios;
IV. Execução da política financeira e fiscal da Prefeitura;
IV. Fiscalização e arrecadação de tributos e rendas municipais;
V. Guarda e movimentação de numerário e demais valores municipais;
II. Escrituração contábil;
VIII. Aplicação e fiscalização das posturas municipais;
IX. Planejamento físico e econômico do município, com os órgãos congêneres
Federais, Estaduais e Regionais;
X. Executar as atividades relacionadas com a compra, pelos meios legais, de
licitação, pregão, convite, etc.;
XI. Executar os serviços de contratação de bens e serviços de qualquer
natureza, ordenado pelas Secretarias e autorizado pelo prefeito;
XII. Manter controle de estoque organizado;
XIII. Executar os serviços de segurança, controle e manutenção do patrimônio
geral da Prefeitura;
XIV. Manter o controle dos gastos;
XV. Acompanhar a execução orçamentária do órgão.

Secretaria Municipal de Infraestrutura (Obras e Transportes)

(Horário de funcionamento: das 07:00 as 13:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas)

Competência da Secretaria
A Secretaria Municipal de Obras tem por competência não só o
planejamento, mas toda a execução e o controle de construções,
reformas e reparos, como também a abertura e manutenção de vias
públicas e rodovias municipais; a execução de obras de pavimentação,
construção civil, drenagem e calçamento; a manutenção e controle
operacional da frota de máquinas, equipamentos e veículos pesados e a
fiscalização de obras e posturas.
Cabe à secretaria a execução e manutenção dos bueiros, bem como a
ampliação e execução de novos bueiros; executar todos os serviços de
recuperação e manutenção mecânica de todas as máquinas e veículos da
Prefeitura Municipal.
Executar, controlar e fiscalizar toda a rede de iluminação pública da área
do município, bem como sinaleiras e manutenção de iluminação de
prédios públicos, troca de lâmpadas, instalação e manutenção de
luminárias, correções elétricas, implantação de postes e de redes
públicas, substituição e conserto de redes, reformas elétricas em geral.

Secretaria Municipal de Assistência Social
(Horário de funcionamento: das 07:00 as 13:00)

Competência da Secretaria
A Secretaria Municipal de Assistência Social é responsável pela gestão municipal
da Política Assistência Social, na perspectiva do Sistema Único da Assistência
Social (SUAS).
Em consonância com a Política Nacional de Assistência Social a nova concepção
de Assistência se alia a perspectiva de desenvolvimento humano e social e não
mais à visão tuteladora assistencialista historicamente atrelada à assistência
social.
Aponta-se para este novo modelo, no campo desta política, a construção e
implementação do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que representa a

consolidação de uma estrutura descentralizada, participativa e democrática,
articulada às demais políticas públicas setoriais.
A marca da gestão da Assistência Social em Nobres é o compartilhamento e a
articulação sincronizada das ações.
O aspecto primordial reside no fato de que a Secretaria articula serviços,
programas, projetos e benefícios de forma estratégica para avançar na luta contra
a exclusão social, inserindo as famílias no sistema democrático, promovendo sua
autonomia e propiciando meios que lhes permitam o protagonismo nas ações.

