SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
A Secretaria Municipal de Gestão Pública tem as seguintes
atribuições e competências:
I - planejar, desenvolver e coordenar a política geral de gestão de
pessoas da administração direta e indireta;
II - desenvolver estudos e coordenar projetos de modernização
administrativa;
III - planejar e executar políticas relativas a benefícios,
desenvolvimento social e saúde ocupacional referentes ao quadro funcional
do Município;
IV - coordenar a aplicação da política de carreiras e remuneração
dos servidores públicos municipais; representar o poder executivo na mesa
municipal de negociações, juntamente com as secretarias e órgãos;
V - prestar serviços de apoio necessários ao funcionamento regular
da administração direta;
VI - realizar as atividades de administração de pessoal;
VII - elaboração da folha de pagamento do funcionalismo, fixação
de calendário e controle funcional e financeiro de pessoal;
VIII - realizar licitações para compra, serviço e alienação de bens
do poder executivo, na modalidade convite, tomada de preço e concorrência,
ou dispensá-las e inexigí-las, na forma prevista na legislação;
IX - estabelecer normas e diretrizes de funcionamento dos órgãos,
protocolo, expediente, horário, telefonia, circulação e arquivo de documentos
do poder executivo;
X - organizar e racionalizar o uso de bens e equipamentos;
XI - realizar o tombamento, o registro, o inventário, a proteção e
a conservação dos bens móveis e imóveis do Município de Campos dos
Goytacazes;
XII - organizar, coordenar, controlar e arquivar as informações de
pessoal da administração direta e indireta do Município, no que tange ao
controle funcional de direitos e vantagens dos servidores;
XIII - planejar, elaborar e executar projetos de qualificação
profissional e programas sociais para os servidores da administração
municipal;
XIV - formular, coordenar e gerir o sistema municipal de
informática;
XV - coordenar, supervisionar e fiscalizar o arquivo geral do
município;
XVI - exercer outras atividades correlatas.

