
DEPARTAMENTO TÉCNICO

O Departamento  Técnico  responde  pelas  atividades  fins  dos  municípios

associados, desenvolvidas pelos setores sob sua coordenação, bem como pela

coordenação  técnica  de  programas,  projetos  e  execução  de  atividades  das

Prefeituras,  mediante  plano  de  trabalho  aprovados  pela  Secretaria  Executiva.

Também coordena e supervisiona os serviços técnicos executados pelos setores

de: Agrimensura, Arquitetura, Cartografia, Engenharia Civil  e Informática, dentro

da estrutura organizacional da entidade, pelo acompanhamento das solicitações e

do atendimento dos serviços.

Além disso, desenvolve ações de apoio técnico ao Consórcio Intermunicipal

de Desenvolvimento Econômico Social e Meio Ambiente – CIDEMA.

A  seguir  estão  relacionadas  as  principais  atividades  realizadas  pelo

Departamento Técnico no exercício de 2015:

 Atendimento  a  Prefeitos,  Vice-Prefeitos,  Vereadores  e  técnicos
municipais, com solicitação de serviços;

 Acompanhamento  diário  das  solicitações  de  serviços  através  do
SIGAWEB  com  repasse  aos  diversos  setores  do  Departamento
Técnico;

 Coordenação dos serviços de urgência do Departamento Técnico,
com acomodação de agendas de trabalho dos técnicos envolvidos;

 Participação em reuniões individualizadas e gerais com funcionários
da  AMOSC,  para  avaliação  das  atividades  desenvolvidas  e
pendências;

 Participação  em  cursos,  reuniões  e  palestras  representando  a
entidade;

 Apoio na organização do XLI Jogos de Integração dos Servidores
Públicos Municipais – JISMA, realizados em Sul Brasil;

 Produção  de  materiais  de  divulgação  de  eventos  dos  diversos
setores da Associação, como folders, cartazes, banners e capas de
relatórios;

 Supervisão  do  Projeto  de  Cartografia  urbana  junto  ao  setor
responsável;

 Acompanhamento das Assembleias Gerais da entidade.
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