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LEI MUNICIPAL Nº 1685/21, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021
“DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO/BAHIA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO SEGURO, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista o disposto nos incisos IV,do art. 58, da Lei Orgânica
do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º A ação do governo municipal orientar-se-á no sentido do desenvolvimento físicoterritorial, econômico e sociocultural do Município e do aprimoramento dos serviços
prestados, bem como executar planos que atendam às necessidades básicas da
população do Município.
Art. 2º A Administração Pública Municipal compreende:
I – A Administração Direta, que abrange os serviços integrantes da estrutura
administrativa das Secretarias e Assessorias, sem personalidade jurídica, sujeitos à
subordinação hierárquica;
II – A Administração Indireta, constituída de entidades criadas por lei, dotadas de
autonomia e personalidade jurídica, encarregada de prestar serviços específicos,
integrando-se mediante critérios de vinculação ou de cooperação ao Prefeito;
III – Os Órgãos Deliberativos e Normativos, de natureza consultiva, cuja finalidade é de
auxiliar a Administração em assuntos específicos.
CAPÍTULO II
DA RACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 3º A ação governamental da Administração Municipal será formulada tendo como
princípios as seguintes diretrizes:
I. Planejamento
II. Coordenadoria
III. Controle
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SEÇÃO I
DO PLANEJAMENTO
Art. 4º A ação governamental obedecerá à sistemática própria, visando promover o
desenvolvimento socioeconômico do Município, norteando-se segundo Planos,
Programas e Projetos, compreendendo os seguintes instrumentos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Plano de Ação do Governo;
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU
Plano Plurianual de Investimentos - PPA
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO
Lei Orçamentária Anual - LOA
Programa Financeiro de Desembolso - PFD
Programas Setoriais
Quadro Demonstrativo de Despesas - QDD
Art. 5º Todas as ações governamentais desenvolvidas pela Administração deverão
ajustar-se à programação global, ao orçamento e às disponibilidades financeiras.
Art. 6º Compete às Secretarias e Órgãos, a elaboração da programação setorial relativa
à sua área de atuação
Art. 7º Compete à Secretaria de Municipal da Fazenda ajustar a execução do Orçamento
Público através da elaboração da programação financeira de desembolso, garantindo a
liberação automática de recursos.
SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO
Art. 8º As atividades governamentais, especialmente a Programação de Ação do
Governo e Orçamento serão objeto de permanente Coordenação e Fiscalização da
Controladoria Geral do Município.
Art. 9º A Coordenadoria será exercida em todos os níveis da Administração, através da
realização sistemática de reuniões com os dirigentes dos diversos segmentos de
atividade.
Art. 10 O Controlador Geral Municipal, o Procurador Geral do Município, os Secretários
Municipais são responsáveis pela Coordenadoria e Supervisão dos Órgãos da
Administração Municipal subordinados às suas respectivas áreas de atuação.
Art. 11 A Coordenadoria tem como principais objetivos:
6
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I.
II.
III.
IV.

Promover a execução dos programas de governo;
Acompanhar a execução das atividades das Secretarias e Órgãos, harmonizando o
relacionamento entre os mesmos;
Acompanhar os custos dos Programas de Governo;
Avaliar o desempenho da Administração Municipal, indicando medidas de correção dos
desvios encontrados.
SEÇÃO III
DO CONTROLE
Art. 12 O controle da ação governamental deverá ser exercido em todos os Órgãos,
compreendendo:

I.
II.

O controle da aplicação do Erário Municipal, a guarda e conservação dos bens
municipais.
O controle, pela chefia competente, das normas que governam as atividades específicas
de cada Órgão.
Art. 13 A Controladoria Geral Municipal, a Procuradoria Geral do Município, as
Secretarias Municipais exercerão o controle das suas atividades com o objetivo de:

I.
II.
III.
IV.
V.

Assegurar a observância da legislação aplicável às suas atividades;
Reorientar suas atividades, quando necessário;
Compatibilizar o Programa de Governo com as atividades dos Órgãos subordinados;
Avaliar o desempenho dos Órgãos subordinados;
Prestar contas de sua gestão na forma da lei.
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 14 A Prefeitura Municipal de Porto Seguro, para a execução deserviços e obras de
responsabilidade do Município, é constituída dos seguintes Órgãos:
1 – ÓRGÃOS DELIBERATIVOS E NORMATIVOS
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Conselho Municipal de Saúde
Conselho Municipal de Educação
Conselho Municipal de Alimentação Escolar
Conselho Municipal de Assistência Social
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
Conselho Tutelar do Menor
7
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1.7 Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente
1.8 Conselho Municipal de Esportes
1.9 Conselho Municipal de Turismo
1.10 Conselho Municipal de Transportes Públicos
1.11 Conselho Municipal de Cultura
1.12 Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
1.13 Conselho Municipal das Comunidades Negras
1.14 Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável
1.15 Conselho Municipal de Segurança
1.16 Conselho Municipal de Trabalho
1.17 Conselho Municipal de Trânsito
1.18 Conselho Municipal de Políticas de drogas
1.19 Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Social
1.20 Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
1.21 Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Portadora de Deficiência
1.22 Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social
1.23 Conselho Municipal do Idoso
1.24 Conselho Municipal da Juventude
1.25 Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano
1.26 Conselho Gestor das Organizações Sociais – COGEOS
1.27 Conselho Municipal de Direitos Humanos
1.28 Conselho Municipal de Contribuintes
2 – ÓRGÃOS SISTÊMICOS ESPECIAIS
2.1.Fundo Municipal de Saúde - FMS
2.2.Fundo Municipal de Educação
2.3.Fundo Municipal de Assistência Social
2.4. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB
2.5. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
2.6.Fundo Municipal do Meio Ambiente
2.7. Fundo Municipal de Esportes
2.8. Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo – FUNDETUR
2.9.Fundo Municipal da Promoção da Igualdade Social
2.10. Fundo Municipal de Trânsito
2.11. Fundo Municipal Desenvolvimento Urbano
2.12.Fundo Municipal dos Direitos da Mulher
2.13.Fundo Municipal para Habitação de Interesse Social
2.14.Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
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3 – ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO
3.1. Gabinete do Prefeito – GAP
3.2. Gabinete do Vice-Prefeito - GAV
3.3. Procuradoria Geral do Município – PGM
3.3.1 Procuradoria Adjunta Administrativa - PAAD
3.3.2 Procuradoria Adjunta Ambiental - PAAM
3.3.3 Procuradoria Adjunta de Licitação - PALIC
3.3.4 Procuradoria Adjunta Fiscal – PROFI
3.3.5 Procuradoria Adjunta da Saúde – PAS
3.3.6 Procuradoria Adjunta da Educação – PAE

4 – ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
4.1 – Controladoria Geral do Município – CGM
4.1.1 Superintendência de Normas e Procedimentos.
4.1.1.2. Superintendência de Auditoria, Acompanhamento, Controle e Analise de Custos;
4.2 – Secretaria Municipal de Fazenda- SEFAZ
4.2.1 Superintendência de Administração Tributária – SUAT
4.2.1.1.1.
4.2.1.1.2.
4.2.1.1.3
4.2.1.1.4

Diretoria da Dívida Ativa;
Diretoria de Fiscalização Fazendária;
Diretoria de Arrecadação e cobrança
Diretoria de Cadastro e Patrimônio
4.2.1.1.4.1 Gerência de Cadastro e Patrimônio
4.2.1.1.5 Diretoria de Atendimento e Protocolo
4.2.2 Superintendência de Inteligência e Planejamento Fiscal – SUIPF
4.2.2.1 Gerencia de Tecnologia da Informação - GTI
4.2.3 Superintendência Financeira - SUFIN
4.2.2.1. Gerência de Programação e Execução Financeira
9
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4.2.4 Superintendência Contábil - SUCONT
4.2.3.1 Diretoria de Registros Contábeis, Análise e Execução das Receitas e Despesas
4.2.3.2 Diretoria de Análise, Conciliação e Prestação de Contas
4.2.3.3 Diretoria de Planejamento Orçamentário
4.2.4 Superintendência de Geoprocessamento
4.3 – Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio Público – SEAD
4.3.1 Sub Secretaria Municipal de Compras
4.3.1.1 Superintendência Central de Compras
4.3.2 Sub Secretaria Municipal de Licitações e Contratos Administrativos
4.3.2.1 Superintendência de Licitações e Contratos Administrativos
4.3.3. Superintendência de Gestão de Pessoas - SUGEP
4.3.3.1 Diretoria de Desenvolvimento e Administração de Pessoal
4.3.3.2 Diretoria de Regulação do Trabalho, Desenvolvimento, Desempenho,
Valorização, Carreira, Remuneração e de Educação Permanente
4.3.4. Superintendência de Administração e de Gestão de Contratos
4.3.4.1 Diretoria de Gestão de Contratos Administrativos;
4.3.4.3 Diretoria de Expedição, Almoxarifado e Patrimônio
4.3.4.4 Diretoria de Serviços Gerais e Arquivo Público;
4.3.4.5 Diretoria de Tecnologia da Informação;
4.3.4.6 Diretoria de Planejamento de Transportes.
4.3.5. Superitendência da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar
COPAD
4.4 – Secretaria Municipal de Governo e Comunicação- SEGOC

4.4.1. Superintendência de Comunicação e Publicidade Institucional - SUCOP
4.4.1.1. Gerência de Editoração do Diário Oficial e Publicidade.
4.4.3. Superintendência de Prefeituras-Bairro: LITORAL NORTE
10
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4.4.4 Superintendência de Prefeituras-Bairro: ARRAIAL D’AJUDA
4.4.5 Superintendência de Prefeituras-Bairro: TRANCOSO
4.4.6 Superintendência de Prefeituras-Bairro: BAIANÃO
4.4.7 Superintendência de Prefeituras-Bairro: VERA CRUZ / PINDORAMA
4.4.4. Ouvidoria Geral do Município – OGM
4.5. – Secretaria Municipal de Saúde – SMS1
Sub Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Tecnologia e Informação em Saúde
Diretoria de Gestão da Educação Permanente em Saúde
1.4.5 Superintendência Geral da Saúde – Litoral Sul
2.4.5 Superintendência Administrativa e Financeiro
Diretoria Administrativa
Gerencia de Pessoal
Diretoria de Compras
Gerencia de contratos
Diretoria de Material, Patrimonio e Almoxarifado
Diretoria do Fundo Municipal de Saúde
Gerencia de Execução Financeira
3.4.5 Superintendencia de Vigilância em Saúde
Diretor de Vigilância Sanitária
Gerencia de Arquivos e Processos
Diretor de Vigilância Epidemiológica
11
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Diretor de Vigilancia a saúde do Trabalhador
Diretor de Vigilância em Saúde Ambiental
Diretor de Vigilância e Controle de Zoonoses
Gerencia de Controle de Endemias
4.4.5 Superintendência de Atenção Básica
Diretor de EACS, Bolsa Familia e SISVAN
Diretor do Programas Pré-Natal e Rede Cegonha
Diretor de Programas de Saúde da Criança
Diretor dos Programas de Saúde do homem, idoso e Doenças Crônicas
Diretor de SISCAN e Planejamento Reprodutivo
Diretor de consultório na rua
Diretor do Programas Saúde do Adolescente, PSE, NASF, Academias em Saúde e PICS
5. 4.5 Superintendencia de Saúde Mental
Gerencia de Ambulatório de Saúde Mental
Diretoria do CAPS ad
Diretoria do CAPS II
Diretoria do CAPS IA Centro
6. 4.5 Superintendência de Saúde Bucal
Diretor do Centro de Especialidades Odontológica
7. 4.5 Superintendência de Assistência Farmacêutica
Gerente de estoque e logística
Diretor da Assistência Farmacêutica na Urgência, Emergência e Saúde Mental
Diretor da Assistência Farmacêutica nos componentes básicos, especializados,
estratégicos e excepcionais
12
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8. 4.5 Superintendência de Atenção as Urgências e Emergências
Diretoria Geral do SAMU 192
Diretoria Geral UPA 24 horas Frei Calixto
Diretoria Geral UPA 24 Horas Arraial
Diretoria Geral dos Prontos Atendimentos de Trancoso
Diretoria do Serviço de Atenção Domiciliar
9. 4.5 Superintendente de Atenção Especializada, Controle, Regulação e Avaliação
em Saúde
Diretor de Regulação
Gerente do SISREG
Gerente do SISREG Leitos
Diretor de Apoio aos Usuários do SUS e TFD
Diretor de Controle e Avaliação
Gerente de Contas Médicas
Sub gerente do Sistema de Informação em Saúde de Média e Alta Complexidade.
Sub Gerente de controle e Autorização de procedimentos de Internação de AIH
do município e Pactuados
Diretor Médico de Regulação e Autorização
Diretor do Laboratório Central Municipal
Diretor de Policlinica Municipal
Diretor de Fisioterapia e Reabilitação
10.4.5 Superintendente de Planejamento em Saúde
11.4.5 Superintendência de Auditoria em Saúde
Gerencia de Ouvidoria em Saúde
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4.6. – Secretaria Municipal de Educação , Cultura e Patrimonio Histórico- SEDUC
4.6.1 Pela Sub Secretaria Municipal de Educação do Litoral Sul
4.6.1.1. Superintendência de Ensino e Apoio Pedagógico - SEAP
4.6.1.1.1 Diretoria Pedgógica Infantil
4.6.1.1.2. Diretoria Pedagógica do Ensino Fundamental
4.6.1.1.3. Diretoria Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos - EJA
4.6.1.1.4. Diretoria Pedagógoca da Educação Integral e Diversidade
4.6.1.1.5 Diretoria da Educação Inclusiva
4.6.2. Diretoria Administrativa, de Planejamento e Gestão - DAPG
4.6.2.1. Gerência Administrativa, de Planejamento e Gestão
4.6.2.1.1. Subgerência de Apoio à Gestão Escolar
4.6.2.2. Gerência de Controle da Alimentação Escolar
4.6.2.3 Gerência de Transporte Escolar
4.6.2.4 Gerência de Pessoal
4.6.3.1.3. Subgerência de Almoxarifado e Patrimônio
4.6.2.5 Gerência de Manutenção e Reparos
4.6.3. Diretoria de Biblioteca Municipal – DBM
4.6.4. Gerência do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
4.6.3.1. Subgerência de Execução Financeira
4.6.5. Superitendência de Cultura e Patrimonio Histórico
4.6.5 Diretoria de Culltura
4.6.4.1.2 Gerência de Projetos, Patrimônio Artístico e Cultural de Porto Seguro
4.7. – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMEL
4.7.1 Superintendência de Esportes
4.7.1.1 Diretoria de Esportes coletivos e individuais.
4.6.1.2 Gerência de programação de esportes
4.7.2 Superintendência de Lazer e Entretenimento
4.7.2.1 Diretoria de Lazer e Entretenimento
4.6.5.1 Gerência de Lazer e Entretenimento
14
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4.8. – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras – SEMIO
4.8.1. Superintendência de Estudos e Projetos de Construções, Obras, Fiscalização,
Terraplanagem e Pavimentação.
4.8.1.1. Diretoria de Estudos e Projetos de Construções
4.8.1.2. Diretoria de Obras, Acompanhamento e Fiscalização
4.8.1.2.1 Gerência de acompanhamento de contratos Administrativos
4.8.1.4 Diretoria de Pavimentação de Vias Publica
4.8.1.3 Superintendência de Terraplanagem e Estradas Vicinais
4.8.1.3.1 Diretoria de Terraplanagem e Estradas Vicinais
4.8.1.3.1 Gerência de Terraplanagem e Estradas Vicinais
4.8.2 Superintendencia de Manutenção de Predios Publicos.
4.8.2.1Diretoria de Manutenção de Predios Publicos
4.9. – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Causa Animal - SEMAC
4.9.1 Superintendência Geral de Meio Ambiente
4.9.2. Superintendência de Estudos, Projetos e Monitoramento Ambiental - DOEPA
4.9.2.1. Gerência de Projetos, Análise e Licenciamento Ambiental
4.9.2.2. Gerência de Fiscalização do Parque Marinho, Praia e Poluição Sonora
4.9.2.3. Gerencia de Unidades de Conservação Municipal
4.9.2.4 .Gerência de Recuperação de Áreas Degradadas
4.9.2.5. Gerência de Educação Ambiental
4.9.2.6. Gerencia de Recursos Hídricos
4.9.2.7. Gerencia do Fundo Muncipal de Meio Ambiente
4.9.2.8 Gerência do Aterro Sanitário e Saneamento
4.9.3 Superintendência de Proteção, Monitoramento e de Fiscalização da
Causa Animal
4.9.3.1. Gerência de Proteção, Monitoramento e de Fiscalização da Causa Animal
4.10. – Secretaria Municipal do Turismo, Serviços, Atividades e Transporte
Turístico – SETUR
4.11.1. Superintendência de Turismo e Marketing
4.11.1.2. Diretoria de Inteligência de Mercado e de Promoção do Destino a Porto Seguro
4.11.1.3. Diretoria de Mídias Digitais
15
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4.11.1.4. Diretoria de Eventos
4.11.2. Superintendência de Qualidade Turística
4.11.2.1. Diretoria de Turismo (Sede, Cidade Histórica e Orla Norte)
4.11.2.2. Diretoria de Turismo (Arraial d’Ajuda e Vale Verde)
4.11.2.3. Diretoria de Turismo (Trancoso e Espelho)
4.11.2.4. Diretoria de Turismo (Caraíva)
4.11.2.5. Diretoria de Fiscalização do Turismo
4.11.4. Diretoria Administrativa
4.11.4. Gerência do Fundo de Turismo de Porto Seguro - FUNDETUR
4.11. – Secretaria Municipal do Litoral Sul – SELIS
4.11.1. Diretoria de Administração Regional do Litoral Sul
4.11.2. Gerência de Projetos e Desenvolvimento do Litoral Sul
4.11.3. Gerência de Serviços do Litoral Sul
4.11.3.1. Subgerência de Manutenção e Conservação
4.11.3.2. Subgerência de Admninistração Regional do Litoral Sul
4.12. – Secretaria Municipal de Planejamento, Projetos Especiais, Habitação e
Regularização Fundiária, Desenvolvimento Econômico, Social, Emprego, Renda e
Captação de Recursos - SEPLAN
4.13.1 Superintendência de Projetos Especiais e Captação de Recursos
4.13.2 Superintendência de Planejamento
4.13.3 Diretoria de Planejamento
4.13.3.1 Gerência de Planejamento Territorial.
4.13.3.2 Gerência de Informações Municipais.
4.13.4 Diretoria de Desenvolvimento Econômico, Social, Emprego e Renda
4.13.4.1 Gerência de serviços e apoio ao empreendedor
4.13.4.2 Gerência de capacitação e promoção de emprego e renda
4.13.4.3 Gerência de atração de investimento e inovação.
4.13.5

Diretoria de Habitação e Regularização Fundiária
4.13.5.1 Gerência de Políticas e Projetos Habitacionais.
4.13.5.2 Gerência de Regularização Fundiária.
16
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4.13 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SEDUR
4.14.1. Pela Superintendência de Desenvolvimento Urbano
4.14.1.1 Gerência de Atendimento e Protocolo
4.14.2 Diretoria de Licenciamento e Fiscalização
4.14.2 Gerência de Controle e Emissão de DAM
4.14.3 Diretoria de Vistoria e avaliações técnis e imobiliárias
4.14.2 Superitendência de Controle, gestão territorial, ordenamento, uso do solo,
licenciamento e fiscalização
4.14.2.1 Gerencia de Técnologia da informação aplicada e diretrizes urbanísticas.
4.14.2.2 Gerencia de Uso e Ordemaneto do Solo
4.14.2.3 Gerencia de Projetos Urbanos
4.14.3 Diretoria de Analises de Projetos
4.14. – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária Abastecimento e Pesca –
SEPAP
4.15.1. Superintendência de desenvolvimento e Adrigultura Sutentável
4.15.1.1 Diretoria de execução de Projetos e Agricultura
4.15.1.1.1 Gerencia de apoio ao Agricultor
4.15.1.1.2 Grencia Técnica de Apoio a Agricultura Familiar
4.15.1.2 Diretoria de Pecuária, abastecimento e Pesca
4.15.1.2.1 Gerência de Pecuária
4.15.1.2.2 Gerência de Desenvolvimento da Pesca
4.15.1.2.3 Gerência de Abastecimento, Controle de Feiras, Mercados, Poços publicos e
Fiscalização.
4.15. – Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESP
4.15.1 Superintendência de Limpeza Pública, Operações Especias- SLPOE

4.16.1.1. Gerência de Varrição e Coleta
4.16.1.2. Gerência de Serviços Especias
4.15.2 Diretoria de Manutenção e Conservação de Vias públicas
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4.15.2.1 Gerencia de Conservação e Manutenção de Vias Publicas
4.15.3 Superitendência de Serviços de Iluminação Pública

4.15.3.1 Gerência de Projetos, Serviços e Iluminação Pública
4.15.3.2 Gerência de Planejamento e Cadastro de Iliminação Pública
4.15. 4 Diretoria de Serviços Diversos
4.15.1 Gerência de Administração de Cemitérios
4.15.2 Gerência de Máquinas e Motores
4.16.3 Gerencia Administrativa
4.16.3.1 Sub Gerencia de Almoxarifado e Patrimônio
4.16. – Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes, Segurança e Defesa Civil STSDC
4.16.1. Diretoria de Trânsito

4.17.2.1. Gerência de Planejamento, Ánalise e Projetos
4.16.2.2. Gerência Programação, Monitoramento de Tráfego e Sinalização de Trânsito
4.16.2. Diretoria de Regulação de Transportes

4.17.1.1. Gerência de Planos e Projetos de Transportes
4.16.1.2. Gerência de Acompanhamento e Avaliação de Projetos de Investimento
4.16.3. Diretoria da Guarda Civil Municipal
4.16.4. Superintendência de Defesa Civil

4.16.4.1 Gerência do Núcleo de Combate à incêndio, Invasões, Alagamentos e Ações
de Prevenção, Redução de Riscos e de Atendimento Emergencial / SALVA - VIDAS
4.16.4. 2 Gerência de Mobilização e Capacitação Comunitária
4.16.5 - Superintendência de Concessões e Atividades em Vias Públicas
4.16.5.1 – Diretoria de Atendimento e Formação
4.16.5.2 – Diretoria de Fiscalização de Concessões, Atividades em Vias Públicas e
Tecnologia.
4.16.5.2.1 – Gerência de Fiscalização de Concessões e Atividades em vias
Públicas, Fiscalização de Transporte e Licenciamento de Eventos
4.16.5.3 - Superintendência de Transportes Hidroviários
4.16.5.3.1 - Gerência de Serviços de Transporte Hidroviários
18
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4.17.1. Secretaria Municipal de Ações Sociais – SEMAS
4.17.1.1 Sub Secretaria Municipal de Ações Sociais
4.17.1.1.2 Superintendência de Direitos Humanos, Cidadania e Diversidade
4.17.1.1.2.2 Gerência de Direitos Humanos e de Políticas habitacionais
4.17.1.1.2.3 Gerência de Políticas para a População em situação de Rua desaparecidos
e Politicas Sobre Drogas
4.17.1.1.2.4 Gerência da Diversidade
4.17.1.2 Superintendência da Infância e Juventude
Gerência da Infância e Juventude
4.17.1.3
Superintendência
de
Assuntos
Indígenas,
Quilombolas
e
ComunidadesTradicionais I - SIQC
4.17.1.3.1 Gerência de Políticas indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais
4.17.1.4 Superintendência de Igualdade Racial
4.17.1.4. 1 Gerência de Políticas para Igualdade Racial
4.17.1.1 Superintendência de Serviços de Assistência Jurídica Municipal Gratuita – SSAJ
4.17.1.2 Superintendência de Trabalho, Emprego e Renda - STER

4.17.1.2.1 Gerência de Trabalho, Emprego, Renda e Intermediação de Mão de obra e
Cursos Profissionalizantes
4.17.1.2.2 Gerência de Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.
4.17.1.3 Superintendência de Ações e Benefícios Sociais - SABS

4.17.1.3.1 Gerência de Ações e Benefícios Sociais.
4.17.1.3.2 Gerência dos Centros de Referência e Assitência Social
4.18.1.3.2.1 Subgerência dos CRAS e do CREAS
4.17.1.4 Gerência do Fundo Municipal de Assistência Social - GFMAS

4.17.1.4.1 Subgerência de Execução Financeira
4.18. – Secretaria Municipal de Relações Institucionais – SERIN
4.18.1 Diretoria de Articulação Governamental
4.18.1 Gerência de Assuntos Federativos
19
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4.18.2.Gerência de AssuntosLegislativos
CAPÍTULO IV
DA FINALIDADE, ESTRUTURA E COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
SEÇÃO I
DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO
Subseção I
Gabinete do Prefeito - GAP
Art. 15 O Gabinete do Prefeito, com a finalidade de assistir ao Chefe do Poder Executivo
Municipal no desempenho de suas atribuições legais, especialmente no relacionamento
com o cidadão e com os segmentos da sociedade civil, desempenhar as funções de
auditoria e de controle interno da Administração Pública do Município de Porto Seguro,
mediante a Controladoria-Geral do Munícipio de Porto Seguro, além de planejar,
coordenar e executar a política de descentralização administrativa, bem como mobilizar
e articular esforços para a Administração Municipal executar seus projetos, tem a
seguinte estrutura organizacional a formalização e edição de atos oficiais, competindolhe:
1. Coordenar e acompanhar as relações institucionais com a Câmara de Vereadores,
sociedade civil e esferas do Governo Municipal, Estadual e Federal;
2. Monitorar político-institucionalmente as Ações do Governo;
3. Acompanhar a implementação do Plano e Programas de Governo;
4. Emitir e controlar a documentação oficial da administração municipal em articulação com
a área jurídica da Prefeitura, visando a confecção e tramitação de Leis, Decretos,
Mensagens, Portarias, dentre outros instrumentos;
5. Gerenciar o arquivo do Gabinete;
6. Organizar a agenda oficial unificada do Governo e do Prefeito;
7. Recepcionar, realizar a triagem, despacho e emissão de correspondências oficiais do
gabinete;
8. Coordenar as atividades relativas ao Serviço de Cerimonial da Prefeitura;
9. Promover o atendimento ao público e a instituições públicas e privadas;
10. Promover os meios necessários ao apoio logístico do Gabinete;
11. Exercer outras competências correlatas.
Subseção II
Gabinete do Vice-Prefeito - GAV

20
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Art. 16 O Gabinete do Vice-Prefeito, que tem por finalidade coordenar política e
administrativamente as atividades do Vice-Prefeito, e a execução dos serviços de
assistência direta ao Vice-Prefeito, competindo – lhe:
1. Assistir o Vice-Prefeito no exame dos assuntos políticos e administrativo, no recebimento
dos processos e demais documentos submetidos a sua deliberação;
2. Assistir o Vice-Prefeito em suas relações com autoridades e com o público em geral;
3. Assessorar o Vice-Prefeito no que concerne aos assuntos políticos, sociais e
econômicos;
4. Preparar as audiências do Vice-Prefeito;
5. Exercer outras competências correlatas.
Subseção III
Procuradoria Geral do Município - PGM
Art. 17 A Procuradoria Geral do Município, Órgão diretamente subprdinado ao chefe do
Poder Executivo Municipal, representa o Município judicial e extrajudicialmente, com a
finalidade de defesa dos órgãos e identidades da administração municipal junto às
instâncias judiciárias e administrativas, será Chefiada e Dirigida pelo Procurador Geral
do Município e em suas ausências, impedimentos e afastamentos legais pelo Procurador
Geral Adjunto, sendo ambos os cargos de provimento em comissão e confiança, de livre
nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo.
➢ Compete ao Procurador Geral do Município, além da chefia geral da
Procuradoria Municipal:
1. Elaborar peças judiciais, como ajuizamento de ações, execuções fiscais,
contestação e recursos, bem como outras que envolvam matéria jurídica;
2. Receber as notificações judiciais quando o Município de Porto Seguro for parte
no processo;
3. Emitir pareceres jurídicos que lhe sejam submetidos pelo Prefeito Municipal ou
pelos demais órgãos da administração;
4. Elaborar e analisar projetos de leis, decretos, contratos e convênios a serem
expedidos pelo Prefeito;
5. Promover desapropriações amigáveis ou judiciais de bens declarados de
utilidade pública;
6. Emitir despachos em processos administrativos que lhe sejam encaminhados
pelo Prefeito Municipal e por órgãos da administração;
7. Prestar assessoramento jurídico ao Prefeito Municipal e órgãos da
administração;
8. Exercer outras competências correlatas.
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➢ Compete ao Procurador Geral Adjunto:
1. Substituir o Procurador-Geral, em caso de afastamento, ausência ou impedimento
do titular;
2. Coordenar as atividades dos órgãos operativos da Procuradoria-Geral;
3. Propor ao Procurador-Geral do Município medida que entenda necessária à
melhoria dos serviços afetos à Procuradoria;
4. Expedir, quando autorizado pelo Procurador-Geral do Município atos normativos
do interesse da Procuradoria Geral;
5. Promover a uniformização de procedimentos e a cooperação entre os diversos
órgãos operativos da Procuradoria Geral;
6. Exercer, por delegação do Procurador-Geral do Município, outras atividades
compatíveis com suas atribuições.
7. Assessorar jurídica e administrativamente as atividades da administração publica
municipal direta e indireta;
8. Auxiliar nas atividades do Procurador Geral;
9. Exercer atos administrativos de interesse jurídico do Município;
10. Receber as notificações judiciais quando o Município de Porto Seguro for parte no
processo.
➢ Compete ao Procurador Adjunto Fiscal – PROFI:
1. Coordenar as atividades determinadas pela Procuradoria-Geral nas suas
respectivas atividades;
2. Propor ao Procurador-Geral do Município medida que entenda necessária à
melhoria dos serviços afetos à Procuradoria;
3. Expedir, quando autorizado pelo Procurador-Geral do Município atos
normativos do interesse da Procuradoria Geral;
4. Promover a uniformização de procedimentos e a cooperação entre os diversos
órgãos operativos da Procuradoria Geral;
5. Exercer, por delegação do Procurador-Geral do Município, outras atividades
compatíveis com suas atribuições.
6. Assessorar jurídica e administrativamente as atividades da administração
publica municipal direta e indireta;
7. Auxiliar nas atividades do Procurador Geral;
8. Exercer atos administrativos de interesse jurídico do Município, bem como
emitir pareceres;
9. Receber as notificações judiciais quando o Município de Porto Seguro for parte
no processo.
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➢ Compete ao Procurador Adjunto Administrativo – PAAD:
1. Coordenar as atividades determinadas pela Procuradoria-Geral nas suas
respectivas atividades;
2. Propor ao Procurador-Geral do Município medida que entenda necessária à
melhoria dos serviços afetos à Procuradoria;
3. Expedir, quando autorizado pelo Procurador-Geral do Município atos
normativos do interesse da Procuradoria Geral;
4. Promover a uniformização de procedimentos e a cooperação entre os diversos
órgãos operativos da Procuradoria Geral;
5. Exercer, por delegação do Procurador-Geral do Município, outras atividades
compatíveis com suas atribuições.
6. Assessorar jurídica e administrativamente as atividades da administração
publica municipal direta e indireta;
7. Auxiliar nas atividades do Procurador Geral;
8. Exercer atos administrativos de interesse jurídico do Município, bem como
emitir pareceres;
9. Receber as notificações judiciais quando o Município de Porto Seguro for
parte no processo.
➢ Compete ao Procurador Adjunto Ambiental-PAAM:
1. Coordenar as atividades determinadas pela Procuradoria-Geral nas suas
respectivas atividades;
2. Propor ao Procurador-Geral do Município medida que entenda necessária à
melhoria dos serviços afetos à Procuradoria;
3. Expedir, quando autorizado pelo Procurador-Geral do Município atos normativos
do interesse da Procuradoria Geral;
4. Promover a uniformização de procedimentos e a cooperação entre os diversos
órgãos operativos da Procuradoria Geral;
5. Exercer, por delegação do Procurador-Geral do Município, outras atividades
compatíveis com suas atribuições.
6. Assessorar jurídica e administrativamente as atividades da administração publica
municipal direta e indireta;
7. Auxiliar nas atividades do Procurador Geral;
8. Exercer atos administrativos de interesse jurídico do Município, bem como emitir
pareceres;
9. Receber as notificações judiciais quando o Município de Porto Seguro for parte
no processo.
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➢ Compete ao Procurador Adjunto de Licitação – PALIC:
1. Coordenar as atividades determinadas pela Procuradoria-Geral nas suas
respectivas atividades;
2. Propor ao Procurador-Geral do Município medida que entenda necessária à
melhoria dos serviços afetos à Procuradoria;
3. Expedir, quando autorizado pelo Procurador-Geral do Município atos
normativos do interesse da Procuradoria Geral;
4. Promover a uniformização de procedimentos e a cooperação entre os diversos
órgãos operativos da Procuradoria Geral;
5. Exercer, por delegação do Procurador-Geral do Município, outras atividades
compatíveis com suas atribuições.
6. Assessorar jurídica e administrativamente as atividades da administração
publica municipal direta e indireta;
7. Auxiliar nas atividades do Procurador Geral;
8. Exercer atos administrativos de interesse jurídico do Município, bem como
emitir pareceres;
9. Receber as notificações judiciais quando o Município de Porto Seguro for parte
no processo.
➢ Compete ao Procurador Adjunto da Saúde - PAS:
1. Coordenar as atividades determinadas pela Procuradoria-Geral nas suas
respectivas atividades;
2. Propor ao Procurador-Geral do Município medida que entenda necessária à
melhoria dos serviços afetos à Procuradoria;
3. Expedir, quando autorizado pelo Procurador-Geral do Município atos
normativos do interesse da Procuradoria Geral;
4. Promover a uniformização de procedimentos e a cooperação entre os diversos
órgãos operativos da Procuradoria Geral;
5. Exercer, por delegação do Procurador-Geral do Município, outras atividades
compatíveis com suas atribuições.
6. Assessorar jurídica e administrativamente as atividades da administração
publica municipal direta e indireta;
7. Auxiliar nas atividades do Procurador Geral;
8. Exercer atos administrativos de interesse jurídico do Município, bem como
emitir pareceres;
9. Receber as notificações judiciais quando o Município de Porto Seguro for parte
no processo.
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➢ Compete ao Procurador Adjunto da Educação - PAE:
1. Coordenar as atividades determinadas pela Procuradoria-Geral nas suas
respectivas atividades;
2. Propor ao Procurador-Geral do Município medida que entenda necessária à
melhoria dos serviços afetos à Procuradoria;
3. Expedir, quando autorizado pelo Procurador-Geral do Município atos
normativos do interesse da Procuradoria Geral;
4. Promover a uniformização de procedimentos e a cooperação entre os diversos
órgãos operativos da Procuradoria Geral;
5. Exercer, por delegação do Procurador-Geral do Município, outras atividades
compatíveis com suas atribuições.
6. Assessorar jurídica e administrativamente as atividades da administração
publica municipal direta e indireta;
7. Auxiliar nas atividades do Procurador Geral;
8. Exercer atos administrativos de interesse jurídico do Município, bem como
emitir pareceres;
9. Receber as notificações judiciais quando o Município de Porto Seguro for parte
no processo.
SEÇÃO II
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Subseção I
Controladoria Geral do Município - CGM
Art. 18 A Controladoria Geral Municipal, Órgão diretamente subordinado ao Chefe do
Poder Executivo Municipal, tem por finalidade apoiar o controle externo no exercício de
sua missão institucional, exercer o controle orçamentário, financeiro, operacional,
contábil e patrimonial, da aplicação das subvenções e renúncias de receitas, avaliar o
cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, e a execução dos Planos e
Programas de Governo e dos Orçamentos do Município, competindo-lhe:
1. Elaborar e executar os Programas de Auditoria com enfoque operacional e legal, com
vista ao monitoramento e fiscalização do cumprimento das exigências normativas;
2. Fiscalizar os Fundos Municipais;
3. Emitir relatórios de avaliação, promovendo o acompanhamento das providências
indicadas junto às diversas áreas da Prefeitura;
4. Assessorar as diversas áreas da Administração Municipal no que se refere aos controles
legais;
5. Exercer outras competências correlatas.
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➢ Pela Superintendência de Normas e Procedimentos.
1. Estudar, elaborar e propor ao Controlador Geral, a edição de Normas, Rotinas e Manuais
a serem implantados pela Administração Municipal, objetivando a melhoria do Sistema
de Controle Interno Integrado, visando à uniformidade dos procedimentos;
2. Elaborar e submeter ao Controlador Geral, Normas referentes à padronização dos
procedimentos de arrecadação das Receitas e execução das Despesas;
3. Elaborar e desenvolver Projetos para implantação e manutenção de mecanismos de
integração dos diversos sistemas administrativos que servem de apoio aos subsistemas,
em articulação com os Órgãos competentes;
4. Supervisionar a interação com as demais Unidades da Controladoria na proposição de
Normas de Controle referentes a cada área de atuação, com vistas ao aprimoramento
do Sistema;
5. Coordenar as ações definidas pela Comissão de Controle Interno, da Controladoria
Geral do Município, no sentido da consecução dos objetivos do Sistema de Gestão;
6. Realizar estudos técnicos, pesquisas e propor ações de desenvolvimento organizacional
e capacitação de pessoal;
7. Acompanhar o desenvolvimento da Programação Anual de Auditoria;
8. Elaborar o Plano de Ação Anual e acompanhar o desdobramento das ações de
Planejamento Estratégico da Controladoria;
9. Coordenar as ações de implantação e utilização da tecnologia da informação, garantindo
o nível de integração necessário ao Sistema de Informações da Controladoria;
10.Coordenar o desenvolvimento, implantação e aperfeiçoamento dos Sistemas de Custos
dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal;
11.Coordenar a análise e monitoramento sobre o cumprimento das metas fiscais e dos
Programas Prioritários de Governo;
12. Elaborar projetos para implantação e manutenção dos mecanismos de integração dos
diferentes Sistemas Administrativos e Orçamentários, que servem de apoio ao Sistema;
13.Acompanhar os registros contábeis e operacionais, gerando Sistemas de Apoio à
decisão com base no Sistema de Informações Gerenciais e de indicadores de linhas de
atuação;
14. Elaborar através do Sistema de Informações Gerenciais, gráficos, demonstrativos,
planilhas e mapas de execuções Orçamentárias, Financeiras e de Gestão Fiscal;
15. Supervisionar a interação das diversas Unidades da Controladoria Geral do Município e
da Administração Pública Municipal, com o objetivo de proceder à manutenção e o
aperfeiçoamento do Sistema;
16. Elaborar o Relatório Mensal de Informações Gerenciais e o Relatório de Atividades da
Controladoria;
17. Exercer outras competências correlatas.
Superintendência de Auditoria, Acompanhamento, Controle e Analise de Custos
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1. Realizar o exame de todas as Prestações de Contas dos Órgãos submetidos ao controle
desta Controladoria, bem como as Licitações, Contratos e Processos de Receitas e
Despesas apresentados;
2. Promover a apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades ou ilegalidades
praticadas em qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública Municipal,
expedindo relatório conclusivo para ciência imediata do Controlador Geral, sob pena de
responsabilidade solidária;
3. Acompanhar a elaboração dos Balancetes Mensais e dos Demonstrativos de Dados que
serão enviados para o Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, Balanço Geral do
Município e da Prestação de Contas Anual do Prefeito Municipal;
4. Realizar auditorias e tomadas de contas em inspeções regulares, junto aos Órgãos e
Entidades da Administração Pública Municipal, obrigados ao controle de suas contas
pela Controladoria, ou, em caráter especial, que justifique a intervenção no
Órgão/Entidade;
5. Avaliar as condições das contas, tendo em vista a preparação adequada das
demonstrações contábeis;
6. Acompanhar e controlar a qualidade sobre o material preparado pelo Setor de Prestação
de Contas, da Coordenadoria de Contabilidade;
7. Acompanhar e controlar as informações prestadas pelos Fundos Municipais para
incorporação aos balancetes do Município;
8. Acompanhar a elaboração e execução do Plano de Contas único;
9. Acompanhar as Operações de Crédito, Avais e Garantias, bem como quaisquer outras
relativas aos direitos e haveres do Município;
10. Manter com o Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, colaboração técnica
relativamente à troca de informações e de dados ao nível de fiscalização e inspeções,
auditorias e tomadas de contas realizadas, objetivando uma maior integração dos
Controles Interno e Externo;
11. Recomendar a adoção de mecanismos que assegurem a probidade na guarda e
aplicação de valores, dinheiro e outros bens do Município;
12. Verificar a adoção das providências sugeridas ou recomendadas em relatórios e
pareceres de auditoria, estabelecendo prazos para esclarecimento e saneamento das
deficiências e irregularidades apontadas;
13. Requisitar aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal, bem como a
outras Organizações com que se relacione, documentos e informações de qualquer
classificação de sigilo, necessários ao desempenho de suas atribuições;
14. Assessorar os dirigentes de Órgãos e Entidades no desempenho de suas atribuições,
contribuindo para a integração entre as funções de Planejamento, Administração Geral,
Contabilidade e Finanças Públicas das Ações Governamentais;
15. Verificar o cumprimento da missão institucional dos Órgãos e Entidades da
Administração Pública Municipal;
16. Acompanhar a repercussão Pública e Política das Ações do Governo;
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17. Fiscalizar a aplicação de recursos do Município repassados a Órgãos e Entidades
Públicas ou Privadas, através de Convênios, Acordos e Ajustes;
18. Inspecionar e avaliar a execução de Contratos, Convênios, Ajustes e outros instrumentos
bilaterais;
19. Exercer outras competências correlatas.
20. Coletar no FUNDEB, FMS, Secretaria Municipal de Infraestrutura e demais Órgãos, os
dados necessários para o controle de custo da Prefeitura;
21. Apropriar por Secretaria e seus Órgãos os gastos diretos e indiretos, com o objetivo de
apropriar o Custo Global;
22. Conferir as medições físico-financeiras das obras e serviços de engenharia em
andamento;
23. Esclarecer junto as Secretarias ou Órgãos, as discrepâncias encontradas;
24. Fazer analise através de índices, horizontais e verticais dos percentuais encontrados em
cada avaliação;
25. Fazer estudo comparativo com gráficos e tabelas dos custos levantados;
26. Preparar Relatórios Mensais, Trimestrais e Anuais dos custos apurados por Secretaria
e Órgãos;
27. Encaminhar os Relatórios para conhecimento do Dirigente máximo da Prefeitura e
Demais Secretários;
28. Exercer outras atividades correlatas.
Subseção II
Secretaria Municipal de Fazenda- SEFAZ
Art. 19 A Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ, órgão diretamente subordinado ao
Chefe do Poder Executivo Municipal, tem as atribuições de formular, coordenar e
executar as funções de administração tributária, financeira, contábil e patrimonial
imobiliário do Município, com as seguintes áreas de competência: programação,
administração, fiscalização, arrecadação das receitas municipais, administração
financeira e contabilidade pública, julgamento de processos fiscais e financeiros,
administração das dívidas e haveres do município e a administração patrimonial,
competindo-lhe:
Superintendência de Administração Tributária – SUAT
Diretoria de Atendimento e Protocolo:
1.
GarantIir a qualidade dos serviços prestados pela Secretaria Municipal da
Fazenda-SEFAZ, a contribuintes e demais usuários;
2). Gerir o atendimento a distância, monitorando a eficiência e a eficácia das ações e
dos meios utilizados, avaliando o grau de satisfação do contribuinte/cidadão;
28

Certificação Digital: BTXNQSQQ-ZRBKEG5O-V1IH4JXX-ZNLGWPII
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario

Edição 5.159 | Ano 3
28 de setembro de 2021
Página 37

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

3). Definir e gerir os canais de atendimento a distância, prospectando continuamente
novas tecnologias e canais de relacionamento a serem utilizados pela Secretaria;
4) gerir conteúdo informacional, disponibilizando-o ao contribuinte/cidadão através dos
canais de atendimento a distância;
5) Gerir o conteúdo informacional de suporte ao atendimento presencial e a distância,
assegurando a qualidade das informações que circulam entre as áreas finalísticas e de
atendimento;
6) Estabelecer padrões de interface e navegação no site da Secretaria Municipal da
Fazenda;
7) Interagir com as áreas finalísticas da Secretaria Municipal da Fazenda- SEFAZ, a
fim de aumentar continuamente a oferta e disponibilização de serviços para o
contribuinte/cidadão;
8) Planejar o atendimento presencial, monitorando a eficiência e a eficácia das ações
e avaliando o grau de satisfação do contribuinte/cidadão, empreendendo esforços
contínuos para a sua melhoria;
9) Coordenar e integrar as ações de Atendimento ao contribuinte/cidadão, realizando a
aplicação efetiva do Sistema de Procedimentos e Rotinas estabelecidos pela SEFAZ,
por suas respectivas equipes;
10) Acompanhar, junto aos respectivos gestores dos serviços, a constante atualização
das rotinas e procedimentos disponibilizados, pela Superintendencia/Diretoria;
11) Prestar o atendimento aos contribuintes/cidadãos;
12) Encaminhar as demandas dos contribuintes aos setores responsáveis pela sua
resolução, quando não resolvidas diretamente no atendimento;
13) Acompanhar, junto às respectivas equipes de atendimento, a aplicação efetiva dos
procedimentos de atendimento presencial;
14) Disseminar e incentivar a utilização do autoatendimento e dos serviços a distância
disponibilizados pela Secretaria Municipal da Fazenda, através da Sub-Secretaria
Municipal de Planejamento Estratégico da Politica Fiscal e Tributária
15) Desenvolver e manter os Sistemas e Serviços informatizados de suporte aos
processos ;
16) Garantir a qualidade dos processos de informações e tecnologia, visando á
comformidade com ás melhores práticas.
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17) Recepcionar e atender o contribuinte/cidadão e visitantes, presencialmente ou por
telefone, assim como orientar o público com base nas normas legais, fornecer
informações sobre as unidades e serviços prestados pela Secretaria e realizar os
encaminhamentos devidos;
18) receber, distribuir e controlar as correspondências da Secretariamunicipal da
fazenda
19)
Promover
a
formação
de
processos
administrativos;
d) proceder à recepção, análise, registro e controle da tramitação de processos e outros
documentos, assim como, informar resultados dos processos específicos aos
interessados e sua tramitação;
20). Identificar e mapear oportunidades de melhoria do atendimento prestado pela
Secretaria municipal;
21 Articular-se com unidades, Órgãos e Entidades da Secretaria municipal, para
viabilizar o processo de atendimento e a resolução das demandas de
contribuinte/cidadão.
Diretoria da Dívida Ativa.
1. Coordenar a execução dos serviços de inscrição, alteração, transferência e baixa
cadastral dos contribuintes municipais;
2. Promover a manutenção e atualização do Cadastro Econômico Fiscal;
3. Proceder ao cadastramento de imóveis;
4. Promover a atualização e manutenção do Cadastro Imobiliário;
5. Promover a atualização e controle do Cadastro de Logradouros do Município;
6. Organizar, manter e controlar o cadastro de atividades;
7. Instruir processos relativos ao cadastro de atividades;
8. Emitir Cartão de Inscrição e Alvará de Localização e Funcionamento;
9. Expedir certidões;
10. Organizar, manter e controlar o cadastro imobiliário;
11.Instruir processos relativos ao cadastro imobiliário;
12. Preparar dados e informações relativas ao cadastro imobiliário, visando subsidiar o
desenvolvimento de estudos e pesquisas pertinentes à área;
13. Proceder aos cálculos e emissões dos carnês de IPTU;
14.Exercer outras competências correlatas.
15. Supervisionar, orientar e controlar o atendimento ao contribuinte;
16. Controlar o fluxo de atendimento, promovendo, quando necessário, o remanejamento e
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o reforço de pessoal;
17. Supervisionar, acompanhar e manter a qualidade de atendimento ao contribuinte;

18.Elaborar estudos visando a padronização e otimização do atendimento ao contribuinte;
19.Propor programas de melhoria permanente da qualidade de atendimento ao contribuinte;
20.Exercer outras competências correlatas.
21. Proceder à escrituração contábil da Dívida Ativa;
22. Coordenar os serviços de inscrição e controle da Dívida Ativa tributária e não tributária;
23.Proceder à cobrança administrativa da Dívida Ativa;
24.Exercer outras competências correlatas.
Diretoria de Fiscalização Fazendária
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Planejar e acompanhar as ações fiscais;
Prover avaliação da arrecadação municipal;
Controlar a produtividade fiscal;
Emitir autos de infração e termos de fiscalização;
Controlar os pagamentos de autos de infrações;
Proceder à constatação de autos de infração, se houver defesa;
Exercer outras competências correlatas.
Diretoria de Arrecadação e Cobrança

1. Promover os meios necessários para atingir as metas de arrecadação propostas no
Plano de Governo;
2. Proceder à manutenção do serviço de informação sobre a legislação tributária municipal,
bem como atualização do Código Tributário;
3. Monitorar os contribuintes considerados suportes das Receitas;
4. Proceder ao gerenciamento dos autos de infração e controle de Notificações;
5. Controlar a arrecadação de Rendas não Tributárias;
6. Coordenar e autorizar a confecção de notas, cupons fiscais e faturas,
analisar e instruir processos de regime especial de emissão de documentação fiscal;
7. Controlar e autenticar os Livros Fiscais;
8. Autorizar e controlar a emissão de Bilhetes, Tíquetes, Ingressos e assemelhados
relativos às Atividades Culturais, Feiras, Exposições, "Shows" e congêneres;
9. Autorizar e controlar a adoção de procedimentos fiscais mecânicos e informatizados;
10. Elaborar estudos visando a padronização e otimização do documentário fiscal e dos
procedimentos fiscais, mecânicos e informatizados;
8. Proceder à fiscalização e emissão de estimativa de arrecadação;
9. Exercer outras competências correlatas.
Diretoria de Cadastro e Patrimônio
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Gerência de Cadastro e Patrimônio
1. Coordenar a execução dos serviços de inscrição, alteração, transferência e baixa
cadastral;
2. Promover a manutenção e atualização do Cadastro Econômico Fiscal;
3. Proceder ao cadastramento de imóveis;
4. Promover a atualização e manutenção do Cadastro Imobiliário;
5. Promover a atualização e controle do Cadastro de Logradouros do Município;
6. Organizar, manter e controlar o cadastro de atividades;
7. Instruir processos relativos ao cadastro de atividades;
8. Expedir certidões;
9. Proceder ao cálculo e emissão dos carnes de IPTU;
10. Proceder ao controle físico dos bens públicos municipais móveis e imóveis;
11. Elaborar e manter o Inventário de Bens Permanentes;
12. Proceder ao controle da titularidade dos bens públicos municipais;
13. Manter o Cadastro dos Imóveis alocados, aforados ou cedidos a terceiros;
14. Exercer outras competências correlatas.
➢ Pela Superintendência de Inteligência e Planejamento Fiscal– SUIPF
1. Coordenar e propor estratégias e medidas para a modernização do núcleo de
inteligência fiscal, da comissão e regimento interno da produtividade fiscal, do grupo de
ações de execuções fiscais, da gestão do Simples Nacional, da diretoria de dívida ativa,
da auditoria e da diretoria de fiscalização fazendária;
2. Combater sistematicamente a evasão fiscal e a sonegação de tributos;
3. Aumentar a eficiência dos sistemas de administração tributária;
4. Desenvolver programas permanentes de educação fiscal;
5. Organizar, orientar, gerenciar e executar os trabalhos previstos para o respectivo projeto,
sob a direção ou coordenação superior e de acordo com diretrizes programáticas e
estratégias definidas pelo governo municipal;
6. Analisar e instruir expedientes relacionados ao projeto que está sob sua gerência;
7. Coletar, compilar e atualizar dados, indicadores, informações e estatísticas gerencias;
8. Propor medidas que julgar convenientes para o melhor desempenho das atividades;
9. Assegurar o entrosamento entre os trabalhos sob sua gerência com os demais órgãos
do governo;
10. Controlar o desemprenho do pessoal para assegurar o desenvolvimento normal das
rotinas de trabalho;
11. Submeter à consideração do superior hierárquico os assuntos que excedam à sua
competência;
12. Combater o desperdício e evitar duplicidades e superposições de iniciativas;
13. Acompanhar a execução dos Convênios celebrados;
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14. Controlar, através de registros específicos, todas as etapas pertinentes às atribuições
da Gerência;
15. Verificar a regularidade fiscal dos contratados, e no caso de não comprovada, notificá-lo
e reter seu pagamento até efetiva regularização;
16. Desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.
Gerência de Tecnologia da Informação – GTI
1. Viabilizar o acesso seguro e ágil à informação, de forma a atender às necessidades do
processo de tomada de decisão da Secretaria;
2. Elaborar e implantar projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC,
obedecendo os padrões tecnológicos estabelecidos pela Secretaria de Administração
Municipal;
3. Avaliar permanentemente o uso da TIC na Secretaria, recomendando melhoria e uso
racional dos recursos;
4. Promover a contratação de recursos de TIC no âmbito da Secretaria, preferencialmente
entre as soluções tecnológicas ofertadas pela Secretaria de Administração Municipal;
5. Promover a manutenção da infraestrutura tecnológica instalada (equipamentos e redes
de comunicações) na Secretaria;
6. Acompanhar a manutenção das redes de voz (Voip) na Secretaria para garantia da
integridade da rede de dados;
7. Promover o desenvolvimento, implantação e o funcionamento dos Sistemas de
Informação setoriais desde que aplicada a Metodologia de Desenvolvimento de
Sistemas da Secretaria de Administração Municipal;
8. Promover treinamento do usuário, voltado para o uso dos Sistemas de Informação
implantados na Secretaria;
9. Promover a manutenção dos Sistemas de Informação que estão sob a gestão da
Secretaria;
10. Promover o suporte aos softwares básicos utilizados pela Prefeitura Municipal de Porto
Seguro;
11. Apoiar a interação entre as diversas unidades da Prefeitura Municipal de Porto Seguro
e entre os Órgãos e Entidades da Administração Municipal, visando a troca contínua e
sistemática de informações, viabilizando sua integração com os Sistemas Municipais;
12. Interagir com a Diretoria Administrativa e de Gestão de Contratos - DAGC, seguindo as
suas orientações técnicas e informando-a sistematicamente sobre o andamento das
ações de TIC.
➢ Pela Superintendência Financeira - SUFIN
Gerência de Programação e Execução Financeira
1. Coordenar a Programação Financeira da Prefeitura;
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2. Ajustar mensalmente as Ações do Município à Programação Global, Orçamento Anual
e às Disponibilidades Financeiras;
3. Elaborar, coordenar e controlar a Programação Setorial do Município;
4. Preparar e controlar o Programa Financeiro de Desembolso;
5. Exercer outras competências correlatas;
6. Proceder à abertura, encerramento e controle das Contas Bancarias da Administração
Direta;
7. Controlar os Recolhimentos efetuados nas Contas, pelo banco autorizado a arrecadar
as Receitas da Prefeitura;
8. Proceder aos recebimentos das Receitas provenientes de transferências Federais,
Estaduais, Operações de Créditos, Convênios e outras, para o Município;
9. Exercer controle dos Ingressos provenientes de Cauções, Finanças, Consignações,
Retenções e valores afins;
10.Realizar todo recebimento de Numerário, depositando-o Integral e diariamente em conta
bancaria, aberta especialmente para tal fim;
11.Evitar Pagamento antecipado;
12.Efetuar os pagamentos em cheques nominais ou creditá-los nas contas correntes dos
Credores ou Fornecedores;
13.Apurar semanalmente a Posição Financeira da Prefeitura;
14. Exigir Documentação Legal de Despesas (Notas Fiscais, Duplicatas ou Recibos);
15.Manter atualizado o Seguro de Imóveis e Bens Patrimoniais;
16. Evitar pagamentos de cheques ou avisos de créditos, que não estejam assinados por
duas pessoas predeterminadas;
17. Exercer outras competências correlatas.
➢ Pela Superintendência Contábil – SUCONT
Diretoria de Planejamento Orçamentário
1. Propor diretrizes e normas para aexecução orçamentária;
2. Acompanhar o desempenho das atividades, projetos e programas, analisando sua
execução física e financeira, face à programação orçamentária e aos objetivos e metas
contidas no Planejamento Estratégico da Gestão Municipal;
3. Sistematizar e divulgar informações quanto ao andamento dos programas e projetos
governamentais;
4. Coordenar as atividades de execuçãoo rçamentária dos Órgãos e Entidades da
Administração Pública Municipal;
5. coordenar os estudos para elaboração dos planos de aplicação;
6. Examinar e encaminhar as propostas de modificações orçamentárias da Administração
Direta e Indireta do Município;
7. Analisar os relatórios de acompanhamento da execução do orçamento em função da
programação.
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8. Orientar a elaboração e promover a gestão dos instrumentos de planejamento
orçamentário do Governo Municipal (Plano Plurianual, Lei de DiretrizesOrçamentárias e
Lei OrçamentáriaAnual) em articulação com o PlanejamentoEstratégico da Gestão e
Plano de Governo municipal;
9. Promover
a
compatibilização
do
planejamento
municipal
com
o
planejamento estadual e federal;
10. Analisar, avaliar e consolidar as propostas Orçamentárias dos Órgãos e
Entidades municipais;
10 Propor diretrizes e normas de programação e acompanhamento orçamentário;
11 Elaborar plano de investimento, consolidando a programação plurianual da
Administração Direta e Indireta do Município, de acordo com as metas estratégicas do
Governo municipal;
12 Prestar assessoramento na elaboração dos planos de ação e programas de investimento
do Município.
13Promover ações que visem atrair novos investimentos e empreendimentos, bem como
fomentar os segmentos produtivos relacionados à indústria.
15. Orientar a elaboração e promover a gestão dos instrumentos de planejamento do
Governo Municipal (Plano Plurianual, Lei de DiretrizesOrçamentárias e Lei
OrçamentáriaAnual) em articulação com o PlanejamentoEstratégico da Gestão e Plano
de Governo municipal;
16. Promover
a
compatibilização
do
planejamento
municipal
com
o
planejamentoestadual e federal;
Diretoria de Registros Contábeis, Análise e Execução das Receitas e Despesas.
1. Realizar a escrituração contábil da administração direta, incorporando as informações
contábeis dos Fundos e Câmara Municipal;
2. Registrar a receita orçamentária e extra orçamentária, operações de crédito e outros
ingressos financeiros;
3. Proceder à manutenção e atualização do Plano de Contas;
4. Promover o acompanhamento: da contabilização das despesas orçamentárias pagas e
não pagas; da contabilização dos recebimentos e pagamentos de natureza extra
orçamentária; da contabilização das variações e mutações patrimoniais verificadas no
patrimônio do Município, independente ou não da execução orçamentária;
5. Disponibilizar para a Coordenadoria do Tesouro as guias para autenticação bancária;
6. Disponibilizar para o Setor de Prestação de Contas da CGM os documentos de
Despesas pagas e Receitas arrecadadas, para apresentação ao Tribunal de Contas;
7. Elaborar os balancetes mensais;
8. Elaborar o balanço Patrimonial, Orçamentário e Financeiro Anual;
9. Acompanhar e publicar a Execução Orçamentária do Município;
10.Controlar os adiantamentos e diárias;
11. Exercer outras competências correlatas.
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12. Coordenar

as ações de Execução Orçamentária, compreendendo Empenho,
Liquidações e correspondentes Retenções;
13. Acompanhar a Execução Orçamentária dos Fundos Municipais;
14. Orientar, controlar e supervisionar os valores dos Recursos Orçamentários disponíveis
das Secretarias Municipais, Órgãos e Fundos;
15. Acompanhar e controlar todo o procedimento de diárias e adiantamentos na forma da
legislação vigente;
16. Exercer outras competências correlatas.
Diretoria de Análise, Conciliação e Prestação de Contas
1. Proceder a conciliação das contas do Disponível: Contas correntes bancárias;
2. Contas de aplicações financeiras;
3. Contas de transferências de recursos.
4. Proceder a conciliação e análise das contas do Passivo Financeiro:
5. Restos a pagar;
6. Serviço da dívida;
7. Despesas orçamentárias a pagar;
8. Consignações da administração direta e indireta;
9. Realizar a análise de contas patrimoniais, orçamentárias e financeiras;
10.Acompanhar e avaliar os registros contábeis elaborados;
11. Informar ao responsável sobre atos de gestão realizados sem a devida fundamentação
legal;
12. Realizar o controle das participações acionárias do Município;
13. Controlar os registros do endividamento do Município, procedendo a escrituração da
dívida lançada e acompanhando os registros da dívida vincenda;
14. Propor ao Setor de Registro Contábeis a abertura/detalhamento de contas que
possibilite o processo de conciliação e análise;
15. Preparar a documentação pertinente à prestação de contas do Município;
16. Atender as inspeções e outras solicitações do Tribunal de Contas dos Municípios –
TCM contidas nas Resoluções deste Tribunal;
17. Analisar e conciliar relatórios de processos pagos no mês;
18.Conferir os relatórios com os respectivos processos;
19.Complementar a formalização dos processos com os documentos pertinentes;
20.Encaminhar ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, mensalmente, as
demonstrações contábeis requeridas;
21. Analisar anualmente a consolidação dos Órgãos da administração direta, indireta e
fundacional;
22. Exercer outras competências correlatas.
Superintendência de Geoprocessamento
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1. Fornecer informações à administração municipal para auxiliar e embasar às tomadas
de decisões, com base em elementos com localizações espaciais (geograficas).
2. Criação de mapas temáticos de ocorrências nas áreas de Saúde, Defesa Social,
transporte, urbanismo, finanças, meio ambiente, entre outros.
3. Guarda, manutenção e atualização das bases georreferenciadas de dados do
município, a partir de dados gerados pelas secretarias ou ainda de trabalhos próprios do
setor. Para isto ocorrer se faz necessário legislação que aporte ao setor a prerrogativa
de receber as atualizações das demais secretárias, dos dados geográficos.
4. Manutenção das ferramentas de consulta de dados geográficos atualizados a todas
as Secretarias e Autarquias, de dados de imóveis, lotes, quadras, logradouros, áreas
edificadas, assim como imagens aéreas e fotos frontais, para uso em desenvolvimento
de projetos sociais, controle de meio-ambiente, atendimento da Guarda Municipal,
ocorrências na área da saúde, educação, entre outros.
5. Suporte às Secretarias Municipais na implantação do SIG (Sistema de informação
geográficas) do Município de Porto Seguro.
Subseção III
Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio Público– SEAD
Art. 20 A Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio Público, órgão diretamente
subordinado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tem as atribuições de estabelecer
normas e diretrizes para os sistemas administrativos de Gestão de Recursos Humanos,
Gestão de Materiais e Serviços, Gestão Patrimonial e Gestão Documental dos bens
móveis permanentes integrantes do patrimônio mobiliário, competindo-lhe
especificamente:
➢ Pela Sub - Secretaria Municipal de Compras
Superintendência Central de Compras
1.

Gerenciar o cadastro dos fornecedores;

2.
Coordenar e controlar as atividades de compras de matérias e serviços com a
finalidade de atender todas as unidades;
3.
Registrar todos os processos de compras de materiais e serviços de interesse da
Secretaria;
4.
sugerir aos superiores a forma de aquisição mais vantajosa para administração
pública;
5.

Elaborar Planos e Programas de trabalho anuais das áreas de compras;

6.
estabelecer diretrizes, orientações e propor normas relativas à gestão,
operacionalização e acompanhamento dos processos de compras do município;
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7.
apresentar ao Secretário da pasta relatórios gerenciais mensais que demonstrem
os resultados das atividades desenvolvidas;
8.

Coordenar a elaboração de editais e minutas de contratos;

9.
orientar a formalização dos processos licitatórios quanto a sua montagem e
encaminhamento;
10.

Zelar pela “publicização” das atividades de sua competência;

11.

Criar e operacionalizar o cadastro de fornecedores;

12.
Elaborar e Analisar os Termos de Referência e demais documentações
elaborados pelas unidades gestoras;
13.

elaborar ementa para capacitação dos servidores na área de sua competência;

14.

Coordenar, registrar e controlar os processos finalizados;

15.

acompanhar a reserva das dotações orçamentárias nos processos de compras;

16.
articular-se com os órgãos competentes a fim de promover a integração e
melhoria contínua de suas atividades;
17.

Promover reuniões periódicas com os servidores da Sub Secretaria;

18. Elaborar pesquisas de preços para a instauração de processos de licitação;
19. Elaborar pedidos de Estimativa de custos referentes às Solicitações Internas – SI,
com vista à abertura de Processo Licitatório ou de contratação de serviços de
qualquer natureza;
20. Elaborar pedidos de empenho referentes às compras dos processos acima;
21. Realizar processos de compra com dispensa de licitação, conforme dispositivos em
Lei;
22. Adquirir materiais ou serviços, conforme normas e Leis em vigor;
23. Elaborar processos de dispensa e inexigibilidade de licitação;
24. Programar, executar, supervisionar, controlar e coordenar os procedimentos de
compras da Administração, de acordo com as normas e diretrizes superiores do
Governo Municipal, pertinentes à Diretoria de Compras e Licitações;
25. Prestar suporte administrativo necessário para o funcionamento eficaz da Comissão
de Licitação;
26. Cumprir todas as obrigações assemelhadas, que forem dispostas em Decretos
Municipais e Ordens de Serviço.
27. Exercer outras atividades correlatas.

➢ Pela Sub Secretaria Municipal de Licitações e Contratos Administrativos
Superintendência de Licitações e Contratos Administrativos
1.
aprovar planos de trabalho, projetos básicos e termos de referência;
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2.

firmar contratos e termos aditivos decorrentes

3.
firmar, no âmbito da Prefeitura Municipal de Porto Seguro, contratos e termos
aditivos decorrentes de contratações diretas, bem como convênios e contratos de
repasse com entidades públicas, acordos, ajustes, termos de execução descentralizada,
e demais instrumentos congêneres;
4.

criar grupos de trabalho, comitês e comissões, para fins específicos;

5.
instruir os processos de tomada de contas dos ordenadores de despesas e
demais responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa à
perda, extravio e outra irregularidade que resulte em dano ao erário;
6.

constituir comissões, designar pregoeiros e equipes de apoio para as licitações;

7.

autorizar procedimentos de licitação, adjudicar, homologar e anular licitações;

8.

praticar os demais atos relacionados ao procedimento licitatório;

9.

aprovar e declarar atos de dispensas e situações de inexigibilidade de licitação;

10. gerenciar e controlar os registros de preços na forma prevista no parágrafo 2º art.
15 da lei 8.660 combinado com o disposto nos artigos 17, 18, 19 do Decreto Federal nº
7.892/2013 no que tange especificamente na aplicação do reequilíbrio econômico e
financeiro no sistema de registro de preços ;
11.

autorizar a restituição de garantias contratuais;

12. praticar outros atos necessários às atividades de licitações e contratos, execução
orçamentária e financeira e apoio administrativo, no âmbito de sua competência;
13. atuar como ordenador de despesas no âmbito da Sub Secretaria de Licitações e
Contratos Administrativos da Secretaria Municipal de Administração;
14. autorizar e conceder suprimento de fundos e aprovar as respectivas prestações
de contas;
➢ Pela Superintendência de Gestão de Pessoas - SUGEP
Diretoria de Desenvolvimento e Administração Pessoal
1. elaborar e emitir relatórios de auditoria relacionados àsatividades da Gerência de
Administração de Pessoal e Folha de Pagamento;
2. estabelecer controles que garantam a qualidade e aconfiabilidade do Sistema
Integrado de Gestão de Pessoas, aredução de custos e o aumento da eficiência do
processo;
3. assessorar as alterações e inclusões de funcionalidades noSistema Integrado de
Gestão de Pessoas nos aspectosrelativos à gestão de pessoas;
4. elaborar procedimentos de cálculo decorrentes das alteraçõesda legislação;
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5. gerenciar o suporte e a manutenção do Sistema Integrado deGestão de Pessoas e do
ambiente operacional, garantindo o funcionamentoadequado do sistema;
6. articular-se com os gestores envolvidos para propor, elaborar eemitir relatórios em
atendimento às solicitações de Órgãos eEntidades da Prefeitura Municipal de Porto
Seguro;
7. manter a documentação do Sistema Integrado de Gestão dePessoas,
disponibilizando-a para os usuários.
8. empossar os servidores nomeados para os cargos efetivos dos quadros de pessoal
da Administração Direta emitindo a documentação pertinente, encaminhando-os para os
respectivos Órgãos e Entidades Municipais;
9. efetuar a contratação temporária de excepcional interesse público emitindo a
documentação pertinente, encaminhando-os para os respectivos Órgãos e Entidades
Municipais, após à autorização do Chefe do Executivo Municipal;
10. validar o cadastro realizado pelos Órgãos e Entidades dos servidores e empregados
nomeados para os cargos efetivos e cargo em comissão dos quadros de pessoal da
Administração Direta e Indireta autorizando a inclusão em folha de pagamento da PMS;
11. Manter o cadastro relacionado à pensão alimentícia;
12. controlar o quadro de pessoal dos cargos em comissão e funções de confiança da
Administração Direta, das Autarquias e das Fundações;
13. analisar os processos que tratam de ocorrências funcionais, oriundos dos Órgãos da
Administração Direta.
14. promover a atualização do sistema de informação funcional, orientando e
supervisionando o registro das ocorrências dos servidores da Administração Direta,
Autárquica e Fundacional;
15. emitir certidões, declarações e outros documentos relativos à vida funcional de exservidor e de servidor inativo da Administração Direta, das Autarquias e Fundações e
empresas extintas;
16. fornecer documentos para efeitos legais, sempre que solicitados;
17. disponibilizar na forma exigida pelo TCM os documentos gerados durante a posse e
na contratação de servidores, bem como os dados dos atos administrativos;
18. controlar a movimentação de servidores e empregados, cessão e disposição, no
âmbito do Município, e de outras esferas, controlando também as medidas pertinentes
ao ressarcimento para o Município;
19. gerir o cadastro de servidores municipais e de empregados públicos oriundos de
outras esferas;
20. acompanhar a celebração de convênios e acordos de cooperação técnica efetivados
pelo Gabinete do Prefeito.
21. normatizar, coordenar e desenvolver o processo de pagamento mensal de pessoal
da Administração Pública Municipal;
22. garantir o cumprimento do cronograma da folha de pagamento;
23. acompanhar o cálculo, a emissão e a distribuição dos relatórios mensais de
conferência;
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24. disponibilizar os documentos necessários para SEFAZ, e para os Setores de Gestão
de Pessoas realizarem o empenho e a liquidação da folha de pagamento do mês
corrente;
25. supervisionar os lançamentos mensais efetuados pelas unidades setoriais durante o
processo de elaboração da folha de pagamento.
26. pelo Setor de Controle da Folha de Pagamento:
27. auditar a folha de pagamento nos aspectos relacionados ao cadastro, cálculo e base
legal;
28. propor mecanismos de racionalização e aperfeiçoamento do custeio de pessoal, com
base na análise do comportamento das folhas de pagamento;
29. emitir relatórios com dados estatísticos referentes às despesas com pessoal da
Administração Pública Municipal;
30. elaborar projeções de impacto dos gastos de pessoal;
31. acompanhar, sistematicamente, as mudanças gerais da legislação municipal,
previdenciária, fiscal e trabalhista, providenciando as alterações das tabelas e dos
procedimentos dos cálculos no sistema da folha de pagamento;
32. promover o cadastramento dos consignatários para efetivação de consignações em
folha de pagamento;
33. promover o recolhimento dos encargos e de outras obrigações sociais;
34. gerar arquivos mensais e anuais referentes a folha de pagamento, para serem
encaminhados ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.
Diretoria de Regulação do Trabalho, Desenvolvimento, Desempenho, Valorização,
Carreira, Remuneração e de Educação Permanente.
1. planejar, coordenar e executar as ações de educação corporativa, nas modalidades
presenciais, semipresenciais ou Educação à Distância - EaD; Cadastro
Organizacional/PMS SEMGE SEMGE/DIG/CMG
2. prover os meios necessários à realização das ações de educação corporativa,
identificando alternativas de menor custo e maior eficácia operacional, com relação às
instalações físicas e demais equipamentos e recursos envolvidos;
3. manter o cadastro de Instrutores Internos atualizados, considerando, dentre outros
fatores, as ações de formação continuada, evolução curricular e avaliação de
desempenho;
4. assegurar a articulação com os Consultores Setoriais visando intermediar as
demandas de capacitação e desenvolvimento de pessoas;
5. formular, controlar e acompanhar programas de educação formal, incentivando o
acesso ao ensino superior e de especialização;
6. firmar, executar e gerenciar contratos, convênios, parcerias e/ ou acordos de
cooperação técnica com instituições públicas e/ou privadas visando garantir o bom
funcionamento da Escola de Governo;
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7. elaborar, implementar e assegurar o acompanhamento e avaliação das ações de
educação corporativa, bem como sistematizar e avaliar os resultados das ações;
8. propor planejamento orçamentário que viabilize o programa de formação,
aperfeiçoamento e desenvolvimento dos servidores municipais;
9. incentivar a pesquisa básica e aplicada e o conhecimento científico;
10. formular diretrizes e elaborar programas, projetos e ações que promovam a
valorização do servidor;
11. planejar, coordenar e executar as ações relativas aos programas de valorização;
12. firmar, executar e gerenciar contratos, convênios, parcerias e/ ou acordos de
cooperação técnica com instituições públicas e/ou privadas visando garantir a
realização dos programas, projetos e ações de valorização do servidor;
13. acompanhar, sistematizar e avaliar os resultados dos projetos e ações de
valorização;
14. instituir cadastro permanente constando os dados relativos a experiências,
habilidades, histórico profissional e formação continuada do servidor que integrará o
Banco de Talentos da administração pública municipal;
15. coordenar, acompanhar, controlar e manter atualizado o Banco de Talentos;
16. planejar, coordenar e executar as ações relativas ao processo de avaliação de
desempenho;
17. propor modelo de avaliação de desempenho baseado em competências e com foco
em resultados, alinhado as estratégias organizacionais;
18. orientar e acompanhar os processos de avaliação de desempenho desenvolvidos
nos Órgãos e Entidades da administração pública municipal;
19. planejar, coordenar, orientar e acompanhar o processo de avaliação de servidores
em período de estágio probatório, para efeito de aquisição de estabilidade no serviço
público;
20. planejar, coordenar, orientar e acompanhar as ações de assistência ao servidor,
identificando as causas que interferem no seu desempenho e instruindo a
implementação das soluções propostas;
21. orientar os servidores quanto aos procedimentos para a utilização dos benefícios,
direitos e serviços prestados, encaminhando-os aos setores competentes, de acordo
com a especificidade;
22. orientar, acompanhar, avaliar e instruir processos relativos a movimentação de
pessoal, considerando os aspectos sócio-funcionais do servidor;
23. garantir a uniformidade metodológica das orientações e encaminhamentos.
➢ Superintendência Administrativa e de Gestão de Contratos - SAGC
Diretoria de Gestão de Contratos Administrativos
1. Notificar, formalmente, a contratada, sobre eventuais irregularidades, indicando o
respectivo prazo de regularização;
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2. Exigir da contratada, mensalmente, a relação das informações relativas aos empregados
para compor o processo de recebimento do objeto contratado e atualizar o SIMPAS;
3. Supervisionar o acompanhamento do contrato e o registro das atualizações das
informações efetuadas pelo fiscal do contrato;
4. Adotar as providências legais pertinentes quando da ocorrência de qualquer evento que
possa ensejar descumprimento contratual;
5. Dar imediata ciência às respectivas secretarias dos incidentes e ocorrências da
execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
6. Encaminhar ao órgão legal de assessoramento jurídico informações e elementos
necessários a subsidiar eventuais demandas administrativas ou judiciais;
7. Cumprir as diretrizes estabelecidas pela Coordenadoria de Gestão de Contratos, da
Secretaria Municipal de Administração.
8. Determinar as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
9. Informar à Secretaria responsável pela contratação sobre a necessidade de alterações
de prazos, cronogramas de execução e especificações dos serviços, quando for o caso;
10.Dar imediata ciência, por escrito, à Secretaria responsável pela contratação dos
incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou
a rescisão contratual;
11. Promover a verificação dos serviços realizados, emitindo a competente habilitação para
o recebimento de pagamentos, quando for o caso;
12. Fiscalizar a obrigação de a contratada manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias;
13. Recepcionar os materiais adquiridos na forma da contratação;
14.Receber todos os Materiais de Consumo e Bens Patrimoniais;
15.Conferir contra notas fiscais;
16. Elaborar minutas de contratos, convênios, acordos e seus aditivos e submetê-las à
apreciação da Procuradoria Geral Municipal e da Controladoria Geral Municipal;
17. Coordenar e controlar a adoção das providências formais e regulamentares necessárias
à implementação de contratos e convênios;
18. Formalizar as alterações ocorridas em contratos, convênios, acordos e aditivos e
providenciar a publicação dos respectivos extratos;
19. Auxiliar e apoiar os executores de contratos e convênios na execução e
operacionalização dos mesmos;
20. Comunicar imediatamente à Gerência, eventuais irregularidades e distorções que
tenham sido identificadas e propor as medidas corretivas adequadas;
21. Articular-se com a Controladoria Geral do Município, para o exame da regularidade de
processos de celebração e execução de contratos e convênios e para a adoção de
procedimentos judiciais, quando for o caso;
22. Coordenar o desenvolvimento das atividades de reordenar os processos e fluxos de
trabalho;
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23. Desenvolver metodologias para promover a melhoria contínua dos processos da

Administração;
24. Estabelecer diretrizes e normas para padronização de atos normativos na Secretaria

25.Elaborar e coordenar projetos relativos à modernização administrativa, promovendo
estudos periódicos da estrutura organizacional e funcional;
26.Proceder ao armazenamento e segurança de dados;
27.Coordenar o processo de distribuição e manutenção dos Equipamentos de Informática;
28.Promover a instalação e manutenção da rede computacional;
29.Promover os meios necessários à manutenção dos sistemas informatizados;
30.Coordenar as atividades de suporte ao usuário;
31. Executar as atividades de certificação de rede;
32. Desenvolver e monitorar os Programas Informatizados da Prefeitura;
33. Promover a manutenção técnica do site oficial da Prefeitura, correio eletrônico, Intranet
e Internet;
34. Controlar a tramitação interna dos expedientes entre as diversas áreas da Prefeitura;
35.Executar as atividades de recebimento, controle e distribuição da documentação da
Prefeitura;
36. Proceder à guarda e sistematização da documentação da Prefeitura, observando-se a
legislação pertinente;
37. Manter o arquivo geral da Prefeitura;
38. Coordenar os serviços de reprografia, telefonia, copa, recepção, vigilância, protocolo,
limpeza e conservação da Prefeitura;
39. Promover a manutenção e conservação dos prédios públicos municipais;
40. Proceder ao controle do andamento de petições, processos e/ou documentos em geral
da Prefeitura;
41. Exercer outras atividades correlatas.
Diretoria de Expedição, Almozarifado e Patrimônio
1. Receber todos os Materiais de Consumo e Bens Patrimoniais;
2. Conferir contra notas fiscais;
3. Providenciar tombar, etiquetar os Bens Patrimoniais e Distribuir aos setores
competentes, quando solicitados;
4. Guardar os Materiais de Consumo;
5. Receber as Requisições e entregar os materiais aos interessados;
6. Proceder ao controle físico dos bens públicos municipais móveis e imóveis;
7. Elaborar e manter a Inventário de Bens Permanentes em uso;
8. Proceder ao controle da titularidade dos bens públicos municipais;
9. Manter o Cadastro dos Imóveis alocados, aforados ou cedidos a terceiros;
10. Planejar e prover todos os meios para o atendimento dos processos de aquisição de
materiais e equipamentos e de contratação de serviços por dispensa e inexigibilidade de
licitação referente aos Órgãos da Administração Direta;
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11. Julgar, classificar e encaminhar para parecer e adjudicação as compras por dispensa e
inexigibilidade de licitação;
12. Analisar, quando necessário, amostras de produtos para a verificação da conformidade
em relação às especificações de fornecimento.
13. Estabelecer diretrizes e normas para a fiscalização e avaliação de bens patrimoniais
móveis da Administração Direta;
14. Realizar avaliação dos bens patrimoniais móveis da Administração Direta;
15. Propor medidas para avaliação dos bens patrimoniais móveis da Administração Indireta
do Município;
16. Coordenar inspeções físicas nos órgãos setoriais decorrentes de movimentações dos
bens patrimoniais móveis;
17. Inspecionar e emitir relatórios alertando sobre irregularidades na guarda, manutenção e
conservação dos bens patrimoniais móveis da Administração Direta, sob
responsabilidade dos gestores;
18. Acompanhar, quando solicitado pelos Órgãos, inventários de bens patrimoniais.
19. Exercer outras atividades correlatas.
Diretoria de Serviços Gerais e Arquivo Público
1. Cumprir normas e instruções para a administração dos serviços gerais;
2. Coordenar, executar e controlar os serviços de transporte, reprografia, portaria, telefonia,
zeladoria, vigilância, limpeza e serviços de copa da Secretaria;
3. Coordenar, executar e controlar os serviços de manutenção, reparos e conservação dos
prédios, equipamentos e instalações da Secretaria;
4. Promover a organização e manutenção do arquivo de documentos da Prefeitura
Municipal de Porto Seguro;
5. Recolher e preservar os documentos oficiais oriundos dos Poderes Municipais na área
de sua jurisdição;
6. Recolher, mediante inventário, os documentos oriundos da administração Municipal;
7. Tornar acessíveis, aos órgãos municipais e demais interessados, os documentos sob
custódia;
8. Fornecer cópias e certidões dos documentos e mapas arquivados
9. Contribuir para difusão da cultura e divulgação de documentos de interesse histórico,
facilitando consultas e pesquisas sobre os documentos e de que têm custódia.
10. Coordenar as atividades relativas à catalogação e classificação dos documentos
institucionais da Prefeitura;
11. Promover a manutenção do acervo bibliográfica da administração municipal;
12. Exercer outras atividades correlatas.
Diretoria de Tecnologia da Informação – GTI
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17. Viabilizar o acesso seguro e ágil à informação, de forma a atender às necessidades do
processo de tomada de decisão da Secretaria;
18. Elaborar e implantar projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC,
obedecendo os padrões tecnológicos estabelecidos pela Secretaria de Administração
Municipal;
19. Avaliar permanentemente o uso da TIC na Secretaria, recomendando melhoria e uso
racional dos recursos;
20. Promover a contratação de recursos de TIC no âmbito da Secretaria, preferencialmente
entre as soluções tecnológicas ofertadas pela Secretaria de Administração Municipal;
21. Promover a manutenção da infraestrutura tecnológica instalada (equipamentos e redes
de comunicações) na Secretaria;
22. Acompanhar a manutenção das redes de voz (Voip) na Secretaria para garantia da
integridade da rede de dados;
23. Promover o desenvolvimento, implantação e o funcionamento dos Sistemas de
Informação setoriais desde que aplicada a Metodologia de Desenvolvimento de
Sistemas da Secretaria de Administração Municipal;
24. Promover treinamento do usuário, voltado para o uso dos Sistemas de Informação
implantados na Secretaria;
25. Promover a manutenção dos Sistemas de Informação que estão sob a gestão da
Secretaria;
26. Promover o suporte aos softwares básicos utilizados pela Prefeitura Municipal de Porto
Seguro;
27. Apoiar a interação entre as diversas unidades da Prefeitura Municipal de Porto Seguro
e entre os Órgãos e Entidades da Administração Municipal, visando a troca contínua e
sistemática de informações, viabilizando sua integração com os Sistemas Municipais;
28. Interagir com a Diretoria Administrativa e de Gestão de Contratos - DAGC, seguindo as
suas orientações técnicas e informando-a sistematicamente sobre o andamento das
ações de TIC.
Diretoria de Planejamento de Transportes
1.
Promover a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Prefeitura;
2.
Administrar e controle o fornecimento de combustíveis e derivados;
3.
Controlar o custo da frota de veículos da Prefeitura;
4.
Promover e controlar o abastecimento da frota municipal, observando as cotas e
cronogramas estabelecidos;
5.
Elaborar relatórios gerenciais de consumo de combustível dos veículos próprios
e locados;
6.
Administrar e controlar a operação do posto de abastecimento de combustível
e/ou do sistema de gerenciamento de frota.
7.
Fiscalizar a utilização dos veículos que compõem a frota da Prefeitura Municipal
de Porto Seguro;
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8.
Emitir relatórios gerenciais sobre abastecimento e controle de utilização de
veículos;
9.
Gerenciar a execução dos contratos referentes à aquisição de combustível
10.
Elaborar estudos e alternativas para otimização de consumo e abastecimento de
veículos;
11.
Exercer outras competências correlatas.
➢ Pela Superintendencia da Comissão Permanente de Processo Administrativo
Disciplinar - COPAD
1.

Coordenar e executar as ações integradas da Comissão Permanente de Processo
Administrativo Disciplinar – COPAD, no âmbito do Executivo Municipal, na forma das
normas prevista nesta Lei, observada as disposições do art. 144, da Lei nº 1459/2018 –
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
2. Apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas
atribuições ou relacionada com as atribuições do cargo no qual se encontre investido.
3. A COPAD será composta de 03 (três) membros designados por ato do Prefeito
Municipal, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados pertencentes aos
quadros permanentes dos órgãos da Administração, mediante indicação da Secretaria
Municipal da Fazenda e da Procuradoria Geral do Município.
4. Os mandatos dos membros da COPAD vigorarão por prazo indeterminado, podendo ser
destituídos ou reconduzidos a qualquer tempo, por interesse da Administração.
5. Proferir despachos e resolver os incidentes surgidos durante o processo administrativo
disciplinar;
6. Designar as audiências necessárias no curso dos procedimentos e presidir as
respectivas sessões;
7. Participar da elaboração do relatório final no processo administrativo disciplinar.
8. Organizar e manter a guarda do arquivo de documentos e processos da COPAD;
9. Numerar e rubricar os autos processuais, após a sua autuação;
10. Participar da elaboração do relatório final no processo administrativo disciplinar.
Subseção IV
Secretaria Municipal de Governo e Comunicação - SEGOC
Art. 21 - A Secretaria Municipal de Governo e Comunicação, Órgão diretamente
subordinado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tem por finalidade a coordenação
política do Poder Executivo e de suas relações com os demais Poderes das diversas
esferas de Governo, com a sociedade civil e suas instituições, assistir o Chefe do Poder
Executivo em suas atribuições Legais, em especial no estabelecimento de normas e
diretrizes, na programação e no acompanhamento das ações governamentais, no
controle das ações de governo e napublicidade de caráter informativo, educativo e de
orientação social, competindo-lhe:
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➢ Pela Superintendência de Comunicação e Publicidade Institucional - SUCOP
Gerência de Editoração do Diário Oficial e Publicidade
1. Planejar, coordenar e executar a publicidade de caráter informativo, educativo e de
orientação social, além da comunicação institucional, inerentes ao Poder Executivo
Municipal de Porto Seguro;
2. Execução e controle das atividades de comunicação institucional da Prefeitura;
3. Execução e coordenação da publicidade informativa dos órgãos e entidades do
Município;
4. Formulação, coordenação e execução das funções de caráter informativo, educativo e
de orientação social inerente ao Chefe do Poder Executivo;
5. Manter permanente articulação com os órgãos e entidades da PMS no sentido de
promover ações de comunicação e divulgação;
6. Definir normas e critérios para utilização, controle e distribuição de materiais de
publicidade e propaganda nos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Porto
Seguro;
7. Assessorar as secretarias e demais órgãos do Município em assuntos de publicidade e
comunicação visual;
8. Assessorar as secretarias e demais órgãos do Município em assuntos de comunicação
digital.
9. Assessorar a Coordenadoria na supervisão e controle dos Atos Oficiais;
10. Elaborar os Atos Normativos, Contratos, Convênios e demais termos;
11. Elaborar Exposição de Motivos, Mensagens, Projetos de Leis, Decretos e Regulamentos
em geral;
12. Analisar e oferecer sugestões às matérias que forem submetidas à sua apreciação pela
Coordenadoria e pelo Secretário;
13. Emitir parecer Técnico em processos administrativos que forem submetidos à sua
apreciação;
14. Exercer outras atividades correlatas.
15. Prover a publicação dos Atos Oficiais dos Órgãos e Entidades da administração
municipal no Diário Oficial do Município;
16. Assistir ao Coordenador e ao Secretário em sua representação e contatos com os
Organismos dos Setores Públicos e Privados;
17. Acompanhar e controlar a publicação dos Atos Oficiais
18. Assessorar o Prefeito do Município em suas relações com a União, Estado e os outros
Municípios da Federação, e com os Poderes Judiciário e Legislativo, bem como com a
sociedade civil e suas organizações;
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19. Acompanhar a tramitação dos Projetos de Lei encaminhados à Câmara Legislativa
Municipal, oriundos e destinados às demais Secretarias do Município e órgãos da
administração pública em matérias da competência do Chefe do Poder Executivo;
20. Assessorar o Prefeito do Município na análise política da ação governamental municipal;
21. Executar e transmitir ordens, decisões e diretrizes políticas do Governo Municipal;
22. Assistir ao Prefeito em assuntos referentes à política e, particularmente, nas relações
com os demais Poderes;
23. Acompanhar, na Câmara Legislativa Municipal, a tramitação das proposições de
interesse do Poder Executivo Municipal;
24. Subsidiar a formulação das políticas de Governo Municipal, em articulação com as
Secretarias do Município;
25. Exercer outras atividades correlatas.
➢ Pela Superintendência das Prefeituras-Bairro: Litoral Norte
1. apoiar a Diretoria em assuntos relacionados às comunidades;
2. articular-se com os Órgãos e Entidades da Prefeitura Municipal de Porto Seguro,
representações e agentes comunitários para o desenvolvimento e consecução dos
objetivos estratégicos da Superintendência;
3. acompanhar a elaboração, a implementação e a execução de ações, programas e
projetos que estejam sendo desenvolvidas junto às comunidades;
4. identificar as necessidades das comunidades, buscando e elaborando projetos e
ações que possam ser implantados;
5. disseminar boas iniciativas que estejam sendo adotadas em qualquer PrefeiturasBairro ou comunidade;
6. auxiliar e coordenar as ações relativas ao planejamento estratégico e orçamentário,
inclusive sua aplicação, nas prefeituras-bairro;
7. facilitar o acesso do cidadão aos recursos e serviços municipais e aos direitos
sociais garantidos por lei, aperfeiçoando mecanismos de controle, rotinas e ações
institucionais;
8. promover a guarda e manutenção das informações geradas pelas PrefeiturasBairro, garantindo o registro histórico.
➢ Pela Superintendência das Prefeituras-Bairro: ARRAIAL D’AJUDA
1. apoiar a Diretoria em assuntos relacionados às comunidades;
2. articular-se com os Órgãos e Entidades da Prefeitura Municipal de Porto Seguro,
representações e agentes comunitários para o desenvolvimento e consecução
dos objetivos estratégicos da Superintendência;
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3. acompanhar a elaboração, a implementação e a execução de ações, programas
e projetos que estejam sendo desenvolvidas junto às comunidades;
4. identificar as necessidades das comunidades, buscando e elaborando projetos e
ações que possam ser implantados;
5. disseminar boas iniciativas que estejam sendo adotadas em qualquer
Prefeituras-Bairro ou comunidade;
6. auxiliar e coordenar as ações relativas ao planejamento estratégico e
orçamentário, inclusive sua aplicação, nas prefeituras-bairro;
7. facilitar o acesso do cidadão aos recursos e serviços municipais e aos direitos
sociais garantidos por lei, aperfeiçoando mecanismos de controle, rotinas e
ações institucionais;
8. promover a guarda e manutenção das informações geradas pelas PrefeiturasBairro, garantindo o registro histórico.
➢ Pela Superintendência das Prefeituras-Bairro: TRANCOSO
1. apoiar a Diretoria em assuntos relacionados às comunidades;
2. articular-se com os Órgãos e Entidades da Prefeitura Municipal de Porto Seguro,
representações e agentes comunitários para o desenvolvimento e consecução
dos objetivos estratégicos da Superintendência;
3. acompanhar a elaboração, a implementação e a execução de ações, programas
e projetos que estejam sendo desenvolvidas junto às comunidades;
4. identificar as necessidades das comunidades, buscando e elaborando projetos e
ações que possam ser implantados;
5. disseminar boas iniciativas que estejam sendo adotadas em qualquer
Prefeituras-Bairro ou comunidade;
6. auxiliar e coordenar as ações relativas ao planejamento estratégico e
orçamentário, inclusive sua aplicação, nas prefeituras-bairro;
7. facilitar o acesso do cidadão aos recursos e serviços municipais e aos direitos
sociais garantidos por lei, aperfeiçoando mecanismos de controle, rotinas e
ações institucionais;
8. promover a guarda e manutenção das informações geradas pelas PrefeiturasBairro, garantindo o registro histórico.
➢ Pela Superintendência das Prefeituras-Bairro: BAIANÃO
1. apoiar a Diretoria em assuntos relacionados às comunidades;
2. articular-se com os Órgãos e Entidades da Prefeitura Municipal de Porto Seguro,
representações e agentes comunitários para o desenvolvimento e consecução
dos objetivos estratégicos da Superintendência;
3. acompanhar a elaboração, a implementação e a execução de ações, programas
e projetos que estejam sendo desenvolvidas junto às comunidades;
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4. identificar as necessidades das comunidades, buscando e elaborando projetos e
ações que possam ser implantados;
5. disseminar boas iniciativas que estejam sendo adotadas em qualquer
Prefeituras-Bairro ou comunidade;
6. auxiliar e coordenar as ações relativas ao planejamento estratégico e
orçamentário, inclusive sua aplicação, nas prefeituras-bairro;
➢ Pela Superintendência das Prefeituras-Bairro: VERA CRUZ / PINDORAMA
1. apoiar a Diretoria em assuntos relacionados às comunidades;
2. articular-se com os Órgãos e Entidades da Prefeitura Municipal de Porto Seguro,
representações e agentes comunitários para o desenvolvimento e consecução
dos objetivos estratégicos da Superintendência;
3. acompanhar a elaboração, a implementação e a execução de ações, programas
e projetos que estejam sendo desenvolvidas junto às comunidades;
4. identificar as necessidades das comunidades, buscando e elaborando projetos e
ações que possam ser implantados;
5. disseminar boas iniciativas que estejam sendo adotadas em qualquer PrefeiturasBairro ou comunidade;
6. auxiliar e coordenar as ações relativas ao planejamento estratégico e
orçamentário, inclusive sua aplicação, nas prefeituras-bairro;
➢ Pela Ouvidoria Geral do Município - OGM
A Ouvidoria Geral do Município, Órgão diretamente subordinado à Secretaria Municipal
de Governo e Publicidade, tem por finalidade com vistas à promoção do exercício da
cidadania, receber, encaminhar e acompanhar denúncias, reclamações e sugestões dos
cidadãos relativas à prestação de serviços públicos em geral, competindo-lhe:
1. Receber e examinar sugestões, reclamações, elogios e denúncias referente a
procedimentos e ações de agentes, Órgãos e entidades do Poder Executivo;
2. Ampliar e manter canais de comunicação entre a Administração Pública e a sociedade
civil, expandindo a capacidade de cidadão de participar da fiscalização e avaliação das
ações do Município;
3. Definir critérios para a promoção e o acompanhamento de procedimentos junto aos
Órgãos atinentes, informando os resultados aos interessados e garantindo ao cidadão
orientação, informação e resposta;
4. Identificar e interpretar o grau de satisfação do cidadão com a prestação dos serviços
públicos;
5. Recomendar ações e medidas, administrativas e legais, necessárias à prevenção,
combate e correção dos fatos apreciados;
6. Exercer outras competências correlatas.
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Subseção V
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Art. 22. A Secretaria Municipal de Saúde, Órgão diretamente subordinado ao Chefe do
Poder Executivo Municipal, tem por finalidade a formulação e execução da política de
saúde pública do Município, competindo-lhe:
Pela Sub Secretaria Municipal de Saúde
1. Coordenar a representação social e política da Secretaria;
2. Prestar assistência ao titular da Pasta em suas tarefas técnicas e administrativas;
3. Preparar e encaminhar o expediente do Secretária;
4. Coordenar e controlar o fluxo de informações e as relações públicas de interesse da
Secretaria;
5. Coordenar as ações relativas ao planejamento estratégico e orçamentário da
Secretária;
6. Acompanhar a execução dos projetos e programas da Secretaria;
7. Coordenar a elaboração de convênios, ajustes, acordos e atos similares, no âmbito
da Secretaria e acompanhar sua execução;
8. Processar os despachos e elaborar as sínteses dos assuntos a serem submetidos à
determinação do Secretário;
9. Promover a divulgação das informações de interesse público relativas à Secretaria;
10. Prestar informações e colaborar com os trabalhos dos órgãos de controle interno e
externo.
11. Mediante o Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI:
12. Viabilizar o acesso seguro e ágil à informação, de forma a atender às necessidades
do processo de tomada de decisão da Secretaria;
13. Apoiar a interação entre as diversas unidades da Secretaria e entre os Órgãos e
Entidades da Administração Municipal, visando a troca contínua e sistemática de
informações viabilizando sua integração com os Sistemas Municipais
Diretoria de Tecnologia e Informação em Saúde
1. Elaborar o planejamento estratégico de TI
2. Planejar e administrar os processos de TI
3. Gerenciar a equipe de TI
4. Garantir a continuidade dos serviços de TI
5. Garantir a segurança da informação
6. Solicitar e distribuir os recursos de TI
7. Acompanhar o provedor de internet na execução dos serviços
8. Instituir protocolos para uso de TI em departamentos e projetos.
9. Fornecer conselhos sobre as opções de TI mais adequadas.
10. Fornecer suporte técnico ou treinamento em sistemas e redes.
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Diretor de Gestão da Educação Permanente em Saúde
1. Gerenciar a logística e funcionamento do Centro de Formação e Educação dos
Trabalhadores da Prefeitura Municipal da Secretaria de Saúde;
2. Planejar, programar e coordenar cursos de especialização e aperfeiçoamento para
profissionais de nível superior, bem como cursos, treinamentos e seminários para os de
nível médio e fundamental;
3. Estabelecer parcerias com as instituições de ensino para desenvolver processos
formativos;
4. Definir as estratégias pedagógicas para desenvolvimento dos processos de
educação na saúde;
5. Implementar, monitorar e avaliar ações estratégicas voltadas para inovações
tecnológicas e melhorias das ações de educação na saúde;
6. Assessorar áreas afins e instituições parceiras na execução das atividades de
educação na saúde.
7. Mediante o Setor de Acompanhamento e Avaliação de Desempenho:
8. Articular e apoiar a implantação e implementação da política de gestão do trabalho
no município;
9. Implantar e implementar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas;
10. Coordenar o desenvolvimento do programa de avaliação de desempenho;
11. Definir a metodologia para avaliação de desempenho dos servidores em articulação
com as áreas técnicas afins;
12. Coordenar o processo de avaliação individual dos servidores para fins de
recebimento da gratificação de incentivo ao desempenho nos serviços de saúde;
13. Coordenar o processo de avaliação do período de estágio probatório;
14. Organizar e manter o banco de dados referentes a qualificação profissional dos
servidores Prefeitura Municipal de Porto Seguro;
15. Implementar programas que propiciem a criação de condições favoráveis ao bemestar do sócio funcional dos servidores da Prefeitura Municipal, melhorando a qualidade
de vida e do trabalho;
16. Promover eventos de natureza socioeducativa, cultural e de lazer como instrumento
motivacional
➢ Pela Superintendência Geral da Saúde – Litoral Sul
1. Planejar, organizar, coordenar e apoiar técnica e operacionalmente as ações
pertinentes à Atenção Básica e Vigilância em Saúde;
2. Promover a articulação entre as ações da Atenção Básica e da assistência de média
e alta complexidade que constitui as redes assistenciais;
3. Prestar cooperação técnica aos Distritos Sanitários, no processo de expansão e
qualificação da Atenção Básica.
4. Pelo Setor de Desenvolvimento das Ações Básicas:
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5. Coordenar e acompanhar a implantação dos programas de saúde e outros;
6. Coordenar, organizar e apoiar técnico e operacionalmente as ações desenvolvidas
pelos distritos sanitários;
7. Promover articulação intra-institucional e interdistrital;
8. Prestar assessoramento na definição de padrões e critérios para a tipologia,
hierarquização e estrutura organizacional das unidades de saúde;
9. Participar da elaboração dos instrumentos normativos, referentes a ações e serviços
de saúde;
10. Participar de estudos quanto à padronização de equipamentos e material
permanente e de consumo, inclusive medicamentos de uso da rede própria;
11. Avaliar o processo do desenvolvimento das ações e serviços de saúde;
12. Elaborar e coordenar as linhas do cuidado, bem como organizar o fluxo dos usuários
no sistema;
13. Monitorar indicadores de saúde.
14. Colaborar no planejamento, acompanhar e desenvolver programas e/ou ações
específicas, nos Distritos Sanitários, em consonância com o Plano Municipal de Saúde;
15. Constituir grupos de trabalho para o desenvolvimento de ações específicas de
atenção ao portador de deficiência, saúde bucal, saúde ocular, práticas não alopáticas,
geriatria, saúde mental e outros.
➢ Pela Superintendência Administrativa e Financeiro
Diretoria Administrativa
Gerencia de Administração de Pessoal
1. Promover o apoio logístico necessário ao desenvolvimento das atividades de saúde
no município;
2. Proceder ao controle funcional dos profissionais alocados nas diversas unidades da
Secretaria;
3. Proceder aos exames e registros dos atos relativos a movimentação de pessoal e
vacância de cargos;
4. Coordenar a execução das atividades relativas à admissão, demissão, concessão
de férias, lotação, direitos, vantagens e deveres dos servidores municipais;
5. Manter o registro atualizado da vida funcional dos servidores municipais;
6. Proceder ao controle e registro da frequência dos servidores municipais;
7. Proceder à elaboração da folha de pagamento dos servidores municipais;
8. Coordenar as atividades de análise e processamento dos aspectos relativos a
aposentadoria, licenças, afastamento e desligamento de servidores;
9. Prestar os serviços sociais básicos aos servidores municipais;
10. Administrar os Convênios, visando a utilização dos benefícios concedidos aos
servidores da Prefeitura;
11. Receber, conferir e arquivar os atos relativos a movimentação de pessoal e no
âmbito da Secretaria da Saúde;
12. Manter o registro atualizado da vida funcional dos servidores da Secretaria da
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Saúde;
13. Proceder ao controle e elaborar a frequência dos servidores da Secretaria da Saúde;
14. Proceder à elaboração da escala de férias, em articulação com a orientação da
Unidade Central de Pessoal;
15. Encaminhar a frequência dos servidores à Diretoria Administrativa da SMS;
16. Exercer outras competências correlatas.
Diretoria de compras
28. Gerenciar o cadastro dos fornecedores;
29. Coordenar e controlar as atividades de compras de matérias e serviços com a
finalidade de atender todas as unidades;
30. Registrar todos os processos de compras de materiais e serviços de interesse da
Secretaria;
31. sugerir aos superiores a forma de aquisição mais vantajosa para administração
pública;
32. Elaborar Planos e Programas de trabalho anuais das áreas de compras;
33. estabelecer diretrizes, orientações e propor normas relativas à gestão,
operacionalização e acompanhamento dos processos de compras do município;
34. apresentar ao Secretário da pasta relatórios gerenciais mensais que demonstrem os
resultados das atividades desenvolvidas;
35. Coordenar a elaboração de editais e minutas de contratos;
36. orientar a formalização dos processos licitatórios quanto a sua montagem e
encaminhamento;
37. Zelar pela “publicização” das atividades de sua competência;
38. Criar e operacionalizar o cadastro de fornecedores;
39. Elaborar e Analisar os Termos de Referência e demais documentações elaboradas
pelas unidades gestoras;
40. elaborar ementa para capacitação dos servidores na área de sua competência;
41. Coordenar, registrar e controlar os processos finalizados;
42. acompanhar a reserva das dotações orçamentárias nos processos de compras;
43. articular-se com os órgãos competentes a fim de promover a integração e melhoria
contínua de suas atividades;
44. Promover reuniões periódicas com os servidores da Sub Secretaria;
45. Elaborar pesquisas de preços para a instauração de processos de licitação;
46. Elaborar pedidos de Estimativa de custos referentes às Solicitações Internas – SI,
com vista à abertura de Processo Licitatório ou de contratação de serviços de
qualquer natureza;
47. Elaborar pedidos de empenho referentes às compras dos processos acima;
48. Realizar processos de compra com dispensa de licitação, conforme dispositivos em
Lei;
49. Adquirir materiais ou serviços, conforme normas e Leis em vigor;
50. Elaborar processos de dispensa e inexigibilidade de licitação;
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51. Programar, executar, supervisionar, controlar e coordenar os procedimentos de
compras da Administração, de acordo com as normas e diretrizes superiores do
Governo Municipal, pertinentes à Diretoria de Compras e Licitações;
52. Prestar suporte administrativo necessário para o funcionamento eficaz da Comissão
de Licitação;
53. Cumprir todas as obrigações assemelhadas, que forem dispostas em Decretos
Municipais e Ordens de Serviço.
54. Exercer outras atividades correlatas.
Gerencia de contratos
15. aprovar planos de trabalho, projetos básicos e termos de referência;
16. firmar contratos e termos aditivos decorrentes
17. firmar, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, contratos e termos aditivos
decorrentes de contratações diretas, bem como convênios e contratos de repasse com
entidades públicas, acordos, ajustes, termos de execução descentralizada, e demais
instrumentos congêneres;
18. criar grupos de trabalho, comitês e comissões, para fins específicos;
19. instruir os processos de tomada de contas dos ordenadores de despesas e demais
responsáveis por bens e valores públicos e de todo aquele que der causa à perda,
extravio e outra irregularidade que resulte em dano ao erário;
20. constituir comissões, designar pregoeiros e equipes de apoio para as licitações;
21. autorizar procedimentos de licitação, adjudicar, homologar e anular licitações;
22. praticar os demais atos relacionados ao procedimento licitatório;
23. aprovar e declarar atos de dispensas e situações de inexigibilidade de licitação;
24. gerenciar e controlar os registros de preços na forma prevista no parágrafo 2º art. 15
da lei 8.660 combinado com o disposto nos artigos 17, 18, 19 do Decreto Federal nº
7.892/2013 no que tange especificamente na aplicação do reequilíbrio econômico e
financeiro no sistema de registro de preços;
25. autorizar a restituição de garantias contratuais;
26. praticar outros atos necessários às atividades de licitações e contratos, execução
orçamentária e financeira e apoio administrativo, no âmbito de sua competência;
27. autorizar e conceder suprimento de fundos e aprovar as respectivas prestações de
contas;
Diretoria de material, patrimônio e almoxarifado
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1. Receber todos os Materiais de Consumo e Bens Patrimoniais;
2. Conferir contra notas fiscais;
3. Providenciar tombar, etiquetar os Bens Patrimoniais e Distribuir aos setores
competentes, quando solicitados;
4. Guardar os Materiais de Consumo;
5. Receber as Requisições e entregar os materiais aos interessados;
6. Proceder ao controle físico dos bens públicos municipais móveis e imóveis;
7. Elaborar e manter a Inventário de Bens Permanentes em uso;
8. Proceder ao controle da titularidade dos bens públicos municipais;
9. Manter o Cadastro dos Imóveis alocados, aforados ou cedidos a terceiros;
10. Planejar e prover todos os meios para o atendimento dos processos de aquisição de
materiais e equipamentos e de contratação de serviços por dispensa e inexigibilidade de
licitação referente aos Órgãos da Administração Direta;
11. Julgar, classificar e encaminhar para parecer e adjudicação as compras por dispensa
e inexigibilidade de licitação;
12. Analisar, quando necessário, amostras de produtos para a verificação da
conformidade em relação às especificações de fornecimento.
13. Estabelecer diretrizes e normas para a fiscalização e avaliação de bens patrimoniais
móveis da Administração Direta;
14. Realizar avaliação dos bens patrimoniais móveis da Administração Direta;
15. Propor medidas para avaliação dos bens patrimoniais móveis da Administração
Indireta do Município;
16. Coordenar inspeções físicas nos órgãos setoriais decorrentes de movimentações
dos bens patrimoniais móveis;
17. Inspecionar e emitir relatórios alertando sobre irregularidades na guarda,
manutenção e conservação dos bens patrimoniais móveis da Administração Direta, sob
responsabilidade dos gestores;
18. Acompanhar, quando solicitado pelos Órgãos, inventários de bens patrimoniais.
19. Exercer outras atividades correlatas.
Diretor do Fundo Municipal de Saúde
Gerencia de Execução Financeira
1. Elaborar a programação financeira do Fundo, acompanhar a sistematização e a
padronização da execução financeira;
2. Apresentar ao coordenador executivo a situação financeira e econômica do Fundo
Municipal de Saúde;
3. Propor à Coordenadoria do Fundo, Normas sobre a programação financeira do
Fundo;
4. Acompanhar e verificar o fluxo mensal de Receitas ingressadas no Fundo,
realizando conciliações bancárias correspondentes;
5. Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo;
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6. Fazer empenhos, liquidação das despesas do Fundo;
7. Realizar junto com o setor de patrimônio a manutenção e controle necessário à
identificação dos bens patrimoniais do Fundo;
8. Preparar as demonstrações de Receitas e Despesas a serem encaminhadas ao
Secretario por intermédio da coordenadoria;
9. Manter os controles necessários sobre Convênios e contratos de prestação de
serviços;
10. Fornecer informações aos demais setores do Fundo;
11. Emitir relatórios mensais e para balanço geral do Fundo;
12. Verificar a fidedignidade dos comprovantes de despesas e comprovação da situação
fiscal das empresas;
13. Apropriar e apurar os custos dos serviços, interpretar e analisar os resultados
obtidos;
14. Elaborar o quadro de quotas bimestrais que serão distribuídos entre as unidades
executoras do Sistema Municipal de Saúde;
15. Executar outras atividades correlatas.
Pela Superintendência de Vigilância em Saúde
Diretor de Vigilância Sanitária
1. Assessorar e monitorar os Distritos Sanitário no desenvolvimento de atividade de
educação e controle sanitário de produtos e substâncias de interesse da saúde, desde
a produção, transporte, distribuição e consumo;
2. Normatizar procedimentos e instrumentalizar tecnicamente os profissionais para a
realização de ações de inspeção e fiscalização sanitária dos estabelecimentos
comerciais e de serviços de interesse da saúde, de acordo com a legislação vigente;
3. Coordenar e normatizar ações de fiscalização de estabelecimentos comerciais, de
acordo com a legislação vigente;
4. Desenvolver atividades de educação, regulação e controle higiênico-sanitário sobre
estabelecimentos, produtos e substâncias de interesse da saúde;
5. Promover integração intersetorial com vistas à prevenção dos agravos,
farmacovigilância, vigilância de toxinfecções e intoxicações;
6. . Analisar e emitir parecer em processos administrativos decorrentes de ações da
Vigilância Sanitária.
Gerência de Arquivos e Processos
1. Zelar pela organização dos arquivos e processos;
2. Ser responsável pelo recebimento e dispensa de arquivos e processos às partes
interessadas;
3. Ser responsável pelo arquivo morto no que tange guarda de processos;
4. Gerenciar sistema específico de geração de processos sanitários.
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Gerencia de Ações de Vigilância Sanitária
7. Assessorar e monitorar os Distritos Sanitário no desenvolvimento de atividade de
educação e controle sanitário de produtos e substâncias de interesse da saúde, desde
a produção, transporte, distribuição e consumo;
8. Normatizar procedimentos e instrumentalizar tecnicamente os profissionais para a
realização de ações de inspeção e fiscalização sanitária dos estabelecimentos
comerciais e de serviços de interesse da saúde, de acordo com a legislação vigente;
9. Coordenar e normatizar ações de fiscalização de estabelecimentos comerciais, de
acordo com a legislação vigente;
10. Desenvolver atividades de educação, regulação e controle higiênico-sanitário sobre
estabelecimentos, produtos e substâncias de interesse da saúde;
11. Promover integração intersetorial com vistas à prevenção dos agravos,
farmacovigilância, vigilância de toxinfecções e intoxicações;
12. . Analisar e emitir parecer em processos administrativos decorrentes de ações da
Vigilância Sanitária.
Diretor de Vigilância Epidemiológica
1. Pelo Setor de Análises Epidemiológicas:
2. Analisar dados prevendo as tendências dos agravos no plano municipal
comparando-os com indicadores de saúde;
3. Orientar intervenções pertinentes;
4. Participar de inquéritos epidemiológicos;
5. Assessorar e apoiar tecnicamente os Distritos Sanitários, nas ações de prevenção,
controle de doenças e tendências dos demais agravos à saúde;
6. Identificar e analisar tendências dos agravos agudos no município;
7. Analisar as taxas de morbi-mortalidade infantil, materno e geral;
8. Monitorar e interpretar aspectos e fatores de ordem sócio-econômica que possam
intervir no processo de saúde-enfermidade;
9. Monitorar a situação de saúde, através de registro e análise de dados, taxas de
morbi-mortalidade infantil, materna e geral.
Diretor de Vigilância em Saúde do Trabalhador
1. Pelo Setor de Controle de Agravos;
2. Assessorar os núcleos de Vigilância Epidemiológica nos Distritos Sanitários;
3. Normatizar rotinas e procedimentos, para atuação em Vigilância Epidemiológica, no
âmbito do Município;
4. Identificar e analisar fatores condicionantes dos meios biológicos e ambientais na
propagação de doenças;
5. Dar apoio técnico e operacional para o desenvolvimento de programas, projetos e
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atividades de Vigilância Epidemiológica, fixando responsabilidade nos Distritos
Sanitários executores;
6. Manter fluxo sistemático e atual dos dados de investigações e inquéritos
epidemiológicos, sobretudo às Doenças de Notificação Compulsória.
7. Pelo Setor de Controle de Doenças Imunopreviníveis:
8. Assegurar a execução de Programas de Imunização, através dos Distritos
Sanitários;
9. Acompanhar coberturas vacinais para intervenções, quando necessário;
10. Manter articulação inter e intra institucional para garantir as coberturas programadas.
Diretor de Vigilância em Saúde Ambiental
1. Desenvolver ações de Vigilância em Saúde Ambiental relacionadas à vigilância da
qualidade da água para consumo humano, ar, solo, desastres naturais, contaminantes
ambientais e substâncias químicas, acidentes com produtos perigosos e fatores físicos;
2. Assessorar e monitorar os Distritos Sanitários no desenvolvimento das atividades de
vigilância em saúde ambiental;
3. Promover integração intersetorial e/ou interinstitucional, em consonância com as
políticas e programas no âmbito da vigilância em saúde ambiental, atuando de forma
articulada com os órgãos que integram o sistema de defesa civil;
4. Coletar, analisar, emitir e aprovar os laudos de análise da água para consumo
humano, obedecendo às normas de biossegurança e controle de qualidade laboratorial;
5. Normatizar rotinas e procedimentos, bem como, instrumentalizar tecnicamente os
profissionais para realização de ações de inspeção, fiscalização, monitoramento e
vigilância dos fatores ambientais que representem riscos para a saúde da população;
6. Sistematizar informações e emitir relatórios referentes aos estabelecimentos,
programas e serviços de interesse da vigilância em saúde ambiental.
Diretor de Vigilância e Controle de Zoonoses
1. Promover, gerenciar e executar ações de vigilância sanitária, ambiental e de controle
de zoonoses no âmbito do Distrito Sanitário, em articulação com a Diretoria de Vigilância
em Saúde;
2. Identificar e monitorar situações e fatores de risco, relacionados a produtos e serviços
ofertados à população;
3. . Fiscalizar e controlar a produção, comercialização, armazenamento e distribuição de
produtos de interesse e consumo humanos, adotando as medidas administrativas
cabíveis;
4. . Liberar alvarás de saúde na área de sua abrangência, de acordo com a legislação
em vigor;
5. . Instruir, informar e acompanhar processos de autos de infração, dando o devido
encaminhamento;
6. . Fiscalizar e controlar cumprimento de requisitos técnicos sobre localização e
funcionamento de necrotérios, cemitérios e crematórios.
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7. Elaborar informes epidemiológicos das ocorrências, consolidar e processar
informações para os sistemas de informações em saúde;
8. Desenvolver programas de imunização animal conjuntamente com os Distritos
Sanitários;
9. Monitorar índices e taxas de freqüência de zoonoses e vetores;
10. Processar e consolidar informações relativas às zoonoses, como parte integrante do
Sistema Municipal de Informação em Saúde, em articulação com a Superintendência de
Vigilância em Saúde;
11. Promover e divulgar informações sobre a situação das zoonoses em Porto Seguro;
12. Desenvolver programas educativos referentes a profilaxia, prevenção e controle de
zoonoses.
13. Planejar, executar e monitorar atividades pertinentes à vigilância e controle das
doenças transmitidas por animais de pequeno porte, procedendo especialmente
imunização preventiva nas populações animais;
14. Promover ações de educação e saúde;
15. Realizar as atividades pertinentes de informação e avaliação dos serviços e ações
em sua área de atuação;
16. Realizar atividades de pesquisa e avaliação para aprimoramento de métodos e
técnicas; normatizar e controlar as atividades de criação de animais de pequeno porte
em áreas urbanas;
17. Notificar e acionar a autoridade competente, quando da indicação de criadores
irregulares;
18. Capturar, observar e manter sob guarda, animais com suspeita de zoonoses,
procedendo a eutanásia quando necessária à saúde pública.
19. Planejar, executar e monitorar as atividades pertinentes à vigilância e controle das
doenças transmitidas por animais de médio e grande porte;
20. Realizar as atividades de informação e avaliação dos serviços e ações em sua área
de atuação;
21. Manter atualizado o registro e o cadastro de animais capturados;
22. Monitorar as atividades de criação de animais de médio e grande porte em áreas
urbanas;
23. Notificar, desativar e controlar os criadores irregulares acionando a autoridade
competente conforme legislação vigente;
Gerencia de Controle de Endemias
I – Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e
sanitário do território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e
mapeamento da área de atuação da equipe;
II – Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos,
em especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio
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de visitas domiciliares regulares e de ações educativas individuais e coletivas, na UBS,
no domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica
de casos suspeitos de doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando
necessário;
III – Organizar o trabalho de campo dos Agentes de Combate as Endemias com foco
nas visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e
conforme as necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação
das famílias e indivíduos do território, com especial atenção às pessoas com agravos e
condições que necessitem de maior número de visitas domiciliares;
IV – Identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham
importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando
necessário, bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e agravos;
V – Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças
e medidas de prevenção individual e coletiva;
VI – Identificar casos suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a
unidade de saúde de referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde
responsável pelo território;
VII – Informar e mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo
ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores;
VIII – Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as
pessoas quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;
IX – Estimular a participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área
da saúde;
X – Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações
intersetoriais de relevância para a promoção da qualidade de vida da população, como
ações e programas de educação, esporte e lazer, assistência social, entre outros; e
XI – Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da
categoria, ou outra normativa instituída pelo gestor federal, municipal ou do Distrito
Federal.
Pela Superintendência de Atenção Básica
1. Planejar as atividades sob sua responsabilidade, de acordo com as diretrizes
estabelecidas;
2. Coordenar, orientar e supervisionar as atividades inerentes área de enfermagem;
3. Planejar e executar as atividades de enfermagem, respeitando os aspectos técnicos,
éticos e normativos;
4. Participar na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos
programas de Vigilância Epidemiológica;
5. Assegurar o registro das informações inerentes ao paciente em meio apropriado;
6. Emitir relatórios de desempenho das atividades sob sua responsabilidade.
7. Organizar e manter atualizado o arquivo médico-estatístico da Unidade de Saúde;
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8. Orientar e supervisionar quanto ao preenchimento, manuseio e registros efetuados
nos prontuários ou fichas;
9. Garantir o sigilo das informações contidas nos prontuários.
10. Organizar, supervisionar e executar os serviços administrativos da Unidade de
Saúde;
11. Receber, conferir, controlar e distribuir os suprimentos, material de consumo e
equipamentos adquiridos para a Unidade;
12. Realizar inventário periódico dos materiais e equipamentos da Unidade;
13. Acompanhar a execução dos serviços de higienização e vigilância.
Diretor de EACS, Bolsa Família e SISVAN
1. Alimentar, analisar e verificar a qualidade e a consistência dos dados alimentados
no Sistema e-SUS/AB a serem enviados às outras esferas de gestão;
2. Gerenciar as atualizações, junto ao Sistema e-SUS/AB, os cadastros das pessoas
de forma contínua;
3. Participar de reuniões das equipes saúde da família, junto aos diretores e
apoiadores, para um melhor diagnóstico situacional;
4. Gerenciar as ações desenvolvidas pelo ACS em conjunto com Enfermeiros e
Apoiadores Institucionais;
5. Participar do mapeamento/territorialização das áreas, de acordo com as
necessidades existentes;
6. Incentivar a integração do trabalho do Agente de Combate às Endemias na
Estratégia Saúde da Família;
7. Definir estratégias de articulação com as Unidades de Saúde da Família com vistas
à consolidação e fortalecimento do Monitoramento e Avaliação da Atenção Básica
no âmbito do município;
8. Realizar a cartografia do município, identificando as especificidades de cada
território, facilitando o fluxo dos usuários na rede;
9. Acompanhar a atualização do SCNES em relação à Atenção Básica;
10. Monitorar o acompanhamento sistemático do crescimento e desenvolvimento das
crianças, pelas unidades de saúde, priorizando a população das áreas de risco;
11. Estimular a articulação da implementação da Política Nacional de Alimentação e
Nutrição (PNAN);
12. Participar do planejamento de ações de elaboração de fluxos e protocolos de
atenção integral a saúde da criança e de organização da rede de cuidados;
13. Propor ações de normatização e gerenciamento do Sistema de Vigilância Alimentar
e Nutricional (SISVAN), realizando a avaliação de indicadores;
14. Desenvolver e propor programas e ações de prevenção e controle das deficiências
nutricionais, desnutrição, obesidade e doenças crônicas associadas à alimentação;
15. Propor diretrizes técnicas para desenvolver e apoiar a realização de ações,
programas e estratégias de promoção da alimentação adequada e saudável em
todas as fases do ciclo da vida;
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16. Garantir ações em comum com o Programa Saúde na Escola para um efetivo
acompanhamento das crianças em idade escolar;
17. Implementar a Vigilância Alimentar e Nutricional, que proverá as informações sobre
o acompanhamento das famílias do Programa Bolsa Família;
18. Estimular e mobilizar as famílias para o cumprimento das ações;
19. Prover, semestralmente, o acompanhamento das famílias atendidas pelo Programa
Bolsa Família;
20. Coordenar o processo de inserção e atualização das informações de
acompanhamento das famílias do Programa Bolsa Família nos aplicativos da
Vigilância Alimentar e Nutricional;
21. Desenvolver atividades de orientação nutricional para as famílias acompanhadas no
Programa, com vistas a fomentar o consumo de alimentos ricos em ferro e hábitos
alimentares saudáveis;
22. Desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.
Diretor do Programas Pré-Natal e Rede Cegonha
1. Acompanhar e monitorar os indicadores do PRENATAL e verificar nos relatórios
mensais de acompanhamento da gestante no pré-natal, propondo estratégias de
implementação de ações;
2. Acompanhar os indicadores de morte materna e sua investigação;
3. Apoiar tecnicamente as ações desenvolvidas pelas ESF para organização e
fortalecimento da atenção ao pré-natal, com base nos princípios da Rede Cegonha;
Planejar, organizar e acompanhar as atividades e ações do pré-natal na rede SUS;
Acompanhar, em conjunto com as ESF, os indicadores da Atenção Primária à Saúde
relativa às consultas de pré-natal, taxa de cesariana, sífilis congênita e em gestante,
abortos e óbitos maternos, entre outros, para definir estratégias de atuação nos
territórios;
4. Realizar atividades de Educação Permanente em saúde, a fim de qualificar o prénatal na Atenção Básica e assegurar uma assistência de qualidade as usuárias do
SUS;
5. Participar das reuniões do comitê de prevenção dos óbitos materno-infantil;
6. Desenvolver ações educativas de promoção, prevenção e Assistência à Saúde de
Gestantes, Puérperas e Recém-Nascidos;
7. Melhorar o acesso, da cobertura e qualidade do acompanhamento pré-natal, da
assistência ao parto e puerpério e da assistência neonatal;
8. Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher-Pré-natal e
parto e puerpério;
9. Ampliar, qualificar a atenção clínica-ginecológica e Ultrassonografia Obstétrica por
Distrito Sanitário;
10. Organizar a rede de serviço da atenção obstétrica e neonatal, garantir o atendimento
à gestante de alto risco e em situações de urgência /emergência, incluindo
mecanismo de referência e contra – referência, junto à diretoria do controle e
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avaliação/hospital;
11. Apoiar à expansão da rede laboratorial junto a diretoria do controle e avaliação;
12. Oferecer ácido fólico e sulfato ferroso a gestante junto à diretória da assistência
farmacêutica;
13. Qualificar e humanizar a atenção à mulher em situação de abortamento;
14. Articular a vinculação gestante às maternidades/hospitais, conforme definição do
gestor local;
15. Oferecer recursos humanos, físicos, materiais e técnico necessários à atenção prénatal;
16. Incentivar ao parto normal e à redução da Cesária desnecessária;
17. Realizar parceria junto à outras Diretorias CAPS (Centro de Atenção Psicossocial),
CTA, Rede de Frio, Assistência farmacêutica, Vigilância Epidemiológica, Controle e
Avaliação e SAMU no atendimento/fluxo a todas as gestantes que no serviço de
saúde;
18. Oferecer a realização de consultas pré-natal e de ações educativas sobre
aleitamento materno, atividade física, saúde sexual e reprodutiva, saúde bucal,
violência doméstica e sexual, alimentação saudável para todas as gestantes do
território;
19. Favorecer a promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar
saudável;
20. Promover o acompanhamento da puérpera e da criança na atenção básica com
visita domiciliar na primeira semana após a realização do parto;
21. Promover ações que favoreçam a redução do número de gestações não desejadas
e de abortamento provocados;
22. Realizar outras atividades correlatas.
Diretor de Programas de Saúde da Criança
1. Coordenar as ações do Programa Saúde da Criança no âmbito municipal, buscando
identificar estratégias e responsabilidades do município no SUS;
2. Verificar o cumprimento das Unidades de Saúde da Família quanto à cobertura
vacinal, puericultura e mortalidade infantil;
3. Monitorar a taxa de mortalidade infantil no município e os indicadores de
acompanhamento da saúde da criança;
4. Verificar o cumprimento das Unidades de Saúde da Família quanto aos
atendimentos de puericultura;
5. Avaliar os indicadores de saúde da criança no município, propondo estratégias de
implementação de ações;
6. Promover atenção integral à criança;
7. Estabelecer estratégias em comum com a Vigilância Epidemiológica, Rede de Frio,
para garantir a cobertura vacinal nas crianças do município;
8. Articular-se com as demais instituições que prestam atendimento, nos seus
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diferentes níveis de complexidade à criança;
9. Promover a implantação do Protocolo de atenção à saúde da criança;
10. Promover e coordenar as ações do Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal do
município, em parceria com os demais setores desta Secretaria;
11. Apoiar tecnicamente e monitorar as ESF na organização das ações de atenção
integral à saúde da criança, envolvendo ações do pré-natal, vinculação à
maternidade, estimulo ao aleitamento materno e ao desenvolvimento integral na
primeira infância;
12. Realizar atividades de Educação Permanente em saúde, a fim de qualificar os
profissionais das ESF para uma assistência de qualidade aos usuários do SUS;
13. Realizar outras atividades correlatas.
Diretor dos Programas de Saúde do homem, idoso e Doenças Crônicas
1. Coordenar as ações do Programa Municipal da Saúde do Idoso, Saúde do Homem
e dos programas de Hipertensão e Diabetes;
2. Verificar o cumprimento das Unidades de Saúde da Família quanto às ações da
saúde do Homem, Idoso e Doenças Crônicas;
3. Propor ações de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis em
parceria com a Vigilância Epidemiológica;
4. Realizar atividades de Educação Permanente em saúde, a fim de qualificar os
profissionais das ESF para uma assistência de qualidade aos usuários do SUS;
5. Facilitar e ampliar o acesso, através de atendimento médico, enfermagem e
odontológico noturno nas unidades de saúde da família, periodicamente;
6. Captar precocemente a população masculina para as atividades de prevenção
primaria relativas às doenças cardiovasculares e cânceres, entre outros agravos
recorrentes;
7. Promover na população masculina, conjuntamente com o Programa Nacional de
IST/AIDS, a prevenção e o controle das doenças sexualmente transmissíveis e da
infecção pelo HIV;
8. Estimular, implantar, implementar e qualificar pessoal para a atenção às disfunções
sexuais masculinas;
9. Desenvolver ações educativas relativas à saúde da pessoa idosa, de acordo com o
planejamento da equipe;
10. Promover a capacitação de recursos para atendimento ao idoso;
11. Acompanhar e potencializar as ações de saúde que envolvem a promoção da
qualidade de vida, prevenção de deficiências e agravos até a assistência à saúde e
reabilitação de pessoas com deficiência;
12. Prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do idoso, mediante programas e
medidas profiláticas;
13. Realizar outras atividades correlatas.
Diretor de SISCAN e Planejamento Reprodutivo
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1. Coordenar as ações de saúde da mulher no âmbito municipal, buscando identificar
estratégias e responsabilidades do município;
2. Acompanhar o Programa de Prevenção do Câncer de Colo de Útero e de Mama e
solicitar materiais para o mesmo quando necessário;
3. Promover o desenvolvimento das ações estratégicas voltadas pra a reorientação do
modelo de atenção à saúde, tendo como eixo estruturar as ações de atenção de
prevenção do câncer de colo uterino e de mama e ações de enfrentamento da
violência contra a mulher;
4. Apoiar tecnicamente as ESF para organização das ações dirigidas para o
atendimento integral à mulher, através da implementação de ações com enfoque em
todos os ciclos de vida e abordagem clínico-ginecológica;
5. Desenvolver estratégias que levem à redução da morbidade e mortalidade feminina,
especialmente por causas evitáveis;
6. Implementar as ações relacionadas ao planejamento reprodutivo e orientação sexual
e, outras voltadas para atenção das pessoas em situações de violências sexual e
doméstica;
Implementar medidas de detecção precoce e redução do câncer do colo do útero e
mama, promoção de ações voltadas para a mulher no climatério, e outras que se
fizerem necessárias para garantir a atenção integral à saúde das mulheres;
Implementar ações de prevenção às violências e promoção da cultura de paz em
articulação com as instituições públicas e privadas, sociedade civil e demais setores
afins;
7. Incentivar a promoção, prevenção, rastreamento/detecção precoce, diagnóstico,
tratamento, reabilitação e cuidados paliativos;
8. Garantir o cumprimento da Lei Federal que prevê a cirurgia de reconstrução mamária
nas mulheres que realizaram mastectomia;
9. Realizar e participar das atividades de educação permanente relativas à saúde da
mulher, controle dos cânceres do colo do útero e da mama, IST, entre outras;
10. Monitorar quantitativo de métodos contraceptivos ofertados favorecendo o
planejamento de ações de compra e distribuição para as unidades de saúde da
família;
11. Monitorar e avaliar os indicadores de saúde relacionados à saúde da mulher;
12. Implementar estratégias de divulgação e sensibilização das unidades para o uso dos
métodos contraceptivos;
13. Implementar ações do planejamento reprodutivo oferecendo materiais educativos e
métodos anticoncepcionais;
14. Promover articulação juntamente com a Central de Regulação para oferta de vagas
para realização de exames pré-operacionais para laqueadura, Vasectomia e
Implantação do Dispositivo Intra Uterino (DIU);
15. Promover ações que favoreçam a redução do número de gestações não desejadas
e de abortamento provocados;
16. Implementar ações de notificação e investigação de casos de violência contra a
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Mulher;
17. Implementar estratégias de divulgação e sensibilização de ações educativas de
prevenção de casos de violência contra a mulher;
18. Ampliar o acesso e qualificar a atenção clínico- ginecológica na rede SUS;
19. Realizar outras atividades correlatas.
Diretor de consultório na rua
1. Coordenar as ações da equipe multidisciplinar no acolhimento as pessoas em
situação de rua, assegurando o suporte técnico, operacional e administrativo que se
faça necessário para garantir o atendimento integral ao mesmo;
2. Prestar apoio institucional a equipe na articulação de rede, quando necessário;
3. Solicitar reuniões conjuntas entre equipe do Consultório na Rua e demais
profissionais da Unidade de Saúde da Família, a fim de garantir o cuidado integral
do indivíduo em situação de rua;
4. Auxiliar a articulação da equipe de Consultório na Rua com a rede SUS do município;
5. Realizar interface com as instituições parceiras a fim de estreitar as relações com a
Rede, Comunidade e Trabalhadores das Instituições;
6. Monitorar as informações em ações no Sistema de Informação da Atenção Básica;
7. Realizar interface e diálogo com a rede de serviços ligados diretamente e
indiretamente com a rede pública de saúde, com o objetivo de incluir de forma ampla
a discussão sobre a saúde da população em situação de rua, garantindo os acessos
e o cuidado integral do cidadão;
8. Realizar acompanhamento dos processos de trabalho das equipes e apontamentos
de resultados por meio de reuniões, rodas de conversa, capacitações, educação
permanente, escuta individual, entre outras estratégias;
9. Avaliar a qualidade no cuidado do indivíduo em situação de rua, pautando-se nos
indicadores de necessidades e assistência prestada a essa população;
10. Monitorar as produções mensais junto aos gestores e equipes, atentando para o
cumprimento das metas pactuadas;
11. Reunir se com os diversos serviços de saúde ou da rede intersetorial, como
periodicidade definida de acordo com as necessidades, para discutir processos de
trabalho da equipe de Consultório na Rua;
12. Estabelecer fluxos de comunicação entre as equipes, gestores e profissionais das
unidades de saúde da família com os profissionais do Consultório na Rua;
13. Realizar outras atividades correlatas.
Diretor do Programas Saúde do Adolescente, PSE, NASF, Academias em Saúde e
PICS
1. Promover capacitações para os profissionais da saúde e educação sobre as
temáticas pactuadas no PSE;
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2. Trabalhar intersetorialmente com a Educação para realização das ações;
3. Encorajar e incentivar os profissionais de saúde para realizar as ações nas escolas;
4. Disponibilizar informações das ações pactuadas para as equipes de Saúde e
Educação;
5. Prestar apoio técnico às equipes de saúde da família, garantindo suporte aos
profissionais de saúde para realização das ações;
6. Participar do planejamento de ações de elaboração de fluxos e protocolos
necessários;
7. Monitorar as e avaliar as ações mensalmente;
8. Realizar/participar das reuniões do GTI (grupo de trabalho intersetorial) juntamente
com o coordenador do PSE da Educação;
9. Promover capacitações para os profissionais da saúde na temática Saúde do
Adolescente;
10. Incentivar os profissionais de saúde para realizar ações dentro das escolas, onde se
encontram o maior número de adolescentes;
11. Implementar ações intersetoriais com a Secretaria de Educação para um efetivo
acompanhamento dos adolescentes em idade escolar através do PSE;
12. Promover a avaliação das condições de saúde, envolvendo estado nutricional,
incidência precoce de hipertensão e diabetes, saúde bucal, acuidade visual e
auditiva e, ainda, avaliação psicológica dos educandos e adolescentes;
13. Promover o combate às diferentes expressões de violência, consumo de álcool,
tabaco e outras drogas;
14. Propor e implantar a Protocolo de assistência integral ao Adolescente em parceria
com os setores afins;
15. Monitorar e avaliar os indicadores da saúde do adolescente;
16. Monitorar as ações em saúde e assistência prestada pelos profissionais do NASFAB, ampliando a abrangência e o escopo das ações na atenção básica, bem como
sua resolubilidade, apoiando a inserção da Estratégia de Saúde da Família na rede
de serviços e o processo de territorialização e regionalização a partir da atenção
primária à saúde;
17. Discutir o plano de trabalho com as equipes do NASF e priorizar as ações a serem
realizadas;
18. Monitorar a produção individual e por equipe com discussão contextualizada;
19. Avaliar o desenvolvimento e a implementação das ações dos NASF/AB e o seu
impacto sobre a situação de saúde;
20. Contribuir, realizar e participar das atividades de educação permanente de todos os
membros da equipe do NASF/AB;
21. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento das Unidades de Saúde da Família para implantação das PICS;
22. Incorporar e implementar as Práticas Integrativas e Complementares no SUS no
município, na perspectiva da prevenção de agravos e da promoção e recuperação
da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado,
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humanizado e integral em saúde;
23. Promover a formação técnico-cientifica e capacitação no setor de plantas medicinais
e fitoterápicas;
24. Estruturar e fortalecer a atenção em fitoterapia, incorporando o uso de plantas
medicinais e fitoterápicos nos diferentes níveis de complexidade do Sistema, dentro
da lógica de apoio, participação e corresponsabilização com as equipes de Saúde
da Família, com ênfase na atenção básica, por meio de ações de prevenção de
doenças e de promoção e recuperação da saúde;
25. Apoiar tecnicamente a qualificação de profissionais para atuação na área de
informação, comunicação e educação popular; profissionais que atuem na
Estratégia de Saúde da Família;
26. Acompanhar e potencializar as ações de saúde que envolvem a promoção da
qualidade de vida, prevenção de deficiências e agravos até a assistência à saúde e
reabilitação de pessoas com deficiência;
27. Realizar outras atividades correlatas.
Pela Superintendência de Saúde Mental
1. Planejar, acompanhar e avaliar as atividades e programas de Saúde Mental do
Município;
2. Administrar as unidades de assistência a saúde mental, sob a responsabilidade do
município;
3. Exercer outras atividades correlatas.
4. Desenvolver a Política de Saúde Mental no Município;
5. Promover a integração e a construção de parcerias com os órgãos estaduais,
federais e de iniciativa privada,
6. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida, proteção e redução de danos das
pessoas com transtorno mental e usuários de álcool e outras drogas.
7. Supervisionar a garantia dos direitos das pessoas com transtorno mental e usuários
de álcool e outras drogas.
8. Exercer outras atividades correlatas.
9. Assessorar a direção da Secretaria Municipal de Saúde, no âmbito de suas
atribuições;
10. Planejar e coordenar a organização e o desenvolvimento das ações sob sua
competência;
11. Normatizar, promover e coordenar a organização da assistência a saúde mental, nos
diferentes níveis da atenção à saúde, obedecendo os princípios e diretrizes do SUS;
12. Executar outras atividades correlatas.
Gerencia de Ambulatório de Saúde Mental
1. Desenvolver a Política de Saúde Mental no Município;
2. Promover a integração e a construção de parcerias com os órgãos estaduais, federais
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e de iniciativa privada,
3. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida, proteção e redução de danos das
pessoas com transtorno mental e usuários de álcool e outras drogas.
4. Supervisionar a garantia dos direitos das pessoas com transtorno mental e usuários
de álcool e outras drogas.
5. Exercer outras atividades correlatas.
Diretoria do CAPS ad
1. Desenvolver a Política de Saúde Mental no Município;
2. Promover a integração e a construção de parcerias com os órgãos estaduais, federais
e de iniciativa privada,
3. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida, proteção e redução de danos das
pessoas com transtorno mental e usuários de álcool e outras drogas.
4. Supervisionar a garantia dos direitos das pessoas com transtorno mental e usuários
de álcool e outras drogas.
5. Exercer outras atividades correlatas.
Diretoria do CAPS II
1. Desenvolver a Política de Saúde Mental no Município;
2. Promover a integração e a construção de parcerias com os órgãos estaduais, federais
e de iniciativa privada,
3. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida, proteção e redução de danos das
pessoas com transtorno mental e usuários de álcool e outras drogas.
4. Supervisionar a garantia dos direitos das pessoas com transtorno mental e usuários
de álcool e outras drogas.
5. Exercer outras atividades correlatas.
Diretoria do CAPS IA
1. Desenvolver a Política de Saúde Mental no Município;
2. Promover a integração e a construção de parcerias com os órgãos estaduais, federais
e de iniciativa privada,
3. Contribuir para a melhoria da qualidade de vida, proteção e redução de danos das
pessoas com transtorno mental e usuários de álcool e outras drogas.
4. Supervisionar a garantia dos direitos das pessoas com transtorno mental e usuários
de álcool e outras drogas.
5. Exercer outras atividades correlatas.
Pela Superintendencia de Saúde Bucal
1. Planejar, acompanhar e avaliar as atividades e programas de Saúde Bucal do
Município;
2. Administrar as unidades de assistência odontológica, sob a responsabilidade do
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município;
3. Exercer outras atividades correlatas.
Diretor do Centro de Especialidades Odontológica
1. Planejar, acompanhar e avaliar as atividades e programas de Saúde Bucal do
Município;
2. Administrar as unidades de assistência odontológica, sob a responsabilidade do
município;
3. Exercer outras atividades correlatas.
Pela Superintendência de Assistência Farmacêutica
1. Assessorar a direção da Secretaria Municipal de Saúde, no âmbito de suas
atribuições;
2. Formular e implementar a Política Municipal de Assistência Farmacêutica e de
Medicamentos
3. Planejar e coordenar a organização e o desenvolvimento das ações sob sua
competência;
4. Normatizar, promover e coordenar a organização da assistência farmacêutica, nos
diferentes níveis da atenção à saúde, obedecendo os princípios e diretrizes do SUS;
5. Planejar, coordenar e controlar as atividades relacionadas com a programação,
aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos e insumos estratégicos para
a saúde, em particular para a assistência farmacêutica;
6. Coordenar, acompanhar e avaliar a execução de programas e projetos relacionados
à produção, aquisição, distribuição, dispensação e uso de medicamentos no âmbito do
SUS;
7. Executar outras atividades correlatas.
Gerente de estoque e logística
1. Zelar pela organização da central de abastecimento farmacêutico
2. Ser responsável pelo recebimento e dispensa de medicamentos e insumos correlatos
3. Ser responsável pelo arquivo morto no que tange guarda e distribuição de
medicamentos
4. Gerenciar sistema específico para controle de dispensação de medicamentos
Diretor da Assistência Farmacêutica na urgência, emergência e saúde mental
1. Assessorar a direção da Secretaria Municipal de Saúde, no âmbito de suas
atribuições;
2. Formular e implementar a Política Municipal de Assistência Farmacêutica e de
Medicamentos
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3. Planejar e coordenar a organização e o desenvolvimento das ações sob sua
competência;
4. Normatizar, promover e coordenar a organização da assistência farmacêutica, nos
diferentes níveis da atenção à saúde, obedecendo os princípios e diretrizes do SUS;
5. Planejar, coordenar e controlar as atividades relacionadas com a programação,
aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos e insumos estratégicos para
a saúde, em particular para a assistência farmacêutica;
6. Coordenar, acompanhar e avaliar a execução de programas e projetos relacionados
à produção, aquisição, distribuição, dispensação e uso de medicamentos no âmbito do
SUS;
7. Executar outras atividades correlatas.
Diretor da Assistência Farmacêutica nos componentes básicos, especializados,
estratégicos e excepcionais
1. Assessorar a direção da Secretaria Municipal de Saúde, no âmbito de suas
atribuições;
2. Formular e implementar a Política Municipal de Assistência Farmacêutica e de
Medicamentos
3. Planejar e coordenar a organização e o desenvolvimento das ações sob sua
competência;
4. Normatizar, promover e coordenar a organização da assistência farmacêutica, nos
diferentes níveis da atenção à saúde, obedecendo os princípios e diretrizes do SUS;
5. Planejar, coordenar e controlar as atividades relacionadas com a programação,
aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos e insumos estratégicos
para a saúde, em particular para a assistência farmacêutica;
6. Coordenar, acompanhar e avaliar a execução de programas e projetos relacionados
à produção, aquisição, distribuição, dispensação e uso de medicamentos no âmbito
do SUS;
7. Executar outras atividades correlatas.
Pela Superintendência de Atenção as Urgências e Emergências
1. Coordenar e avaliar diretrizes e estratégias necessárias para o funcionamento das
Unidades Fixas de Urgência e Emergência;
2. Coordenar, monitorar e avaliar a prestação e execução de serviços da rede de
atenção hospitalar de urgência e emergência sob gestão municipal;
3. Elaborar normas e rotinas para desenvolvimento da rede de urgência e emergência;
4. Exercer controle dos serviços visando garantir a efetividade da qualidade do
atendimento
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Diretoria Geral do SAMU 192
1. Estabelecer, coordenar e avaliar diretrizes e estratégias necessárias para o perfeito
funcionamento do SAMU
2. Elaborar, coordenar e acompanhar as atividades de planejamento do SAMU
3. Desenvolver, de forma articulada com as demais Unidades de Saúde, os planos de
ações necessários para o SAMU, assim como as reavaliações
4. Determinar as diretrizes táticas e operacionais do SAMU em Salvador/Região
Metropolitana;
5. Coordenar as atividades operacionais do SAMU
6. Efetuar as atividades de execução e correção das ações necessárias para o
fornecimento de recursos e insumos para o SAMU;
7. Efetuar, com as demais Unidades de Saúde, as reavaliações e ações necessárias
para o perfeito funcionamento do SAMU
Diretoria Geral UPA 24 horas Frei Calixto
1. Acolher os usuários e seus familiares sempre que buscarem atendimento na UPA
24h;
2. Articular-se com a Atenção Básica à Saúde, unidades hospitalares, unidades de
apoio diagnóstico e terapêutico e com outros serviços de atenção à saúde, por meio de
fluxos lógicos e efetivos de referência e contrarreferência, ordenados pelas Centrais de
Regulação Médica de Urgências e complexos reguladores instalados na região;
3. Prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros
agudos ou agudizados de natureza clínica, e prestar primeiro atendimento aos casos de
natureza cirúrgica e de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação
diagnóstica inicial, de modo a definir, em todos os casos, a necessidade ou não de
encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexidade;
4. Fornecer retaguarda às urgências atendidas pela Rede de Atenção Básica à Saúde;
5. Funcionar como local de estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU 192;
6. Realizar consulta médica em regime de pronto atendimento aos casos de menor
gravidade;
7. Realizar atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem adequados aos
casos demandados à unidade;
8. Prestar apoio diagnóstico e terapêutico ininterrupto nas 24 (vinte e quatro) horas do
dia e em todos os dias da semana, incluídos feriados e pontos facultativos;
9. Manter pacientes em observação, por período de até 24 (vinte e quatro) horas, para
elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica;
10. Encaminhar para internação em serviços hospitalares, por meio das centrais
reguladoras,
os
pacientes
que
não
tiverem
suas
queixas resolvidas nas 24 (vinte e quatro) horas de observação, conforme definido no
inciso IX do "caput";
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11. Prover atendimento e/ou referenciamento adequado a um serviço de saúde
hierarquizado, regulado e integrado à RUE a partir da complexidade clínica, cirúrgica e
traumática do usuário;
12. Contra referenciar para os demais serviços de atenção integrantes da RUE,
proporcionando continuidade ao tratamento com impacto positivo no quadro de saúde
individual e coletivo; e
13. Solicitar retaguarda técnica ao SAMU 192 sempre que a gravidade ou complexidade
dos casos ultrapassarem a capacidade instalada da unidade.
Diretoria Geral UPA 24 horas Arraial D’Ajuda
1. Acolher os usuários e seus familiares sempre que buscarem atendimento na UPA 24h;
2. Articular-se com a Atenção Básica à Saúde, unidades hospitalares, unidades de apoio

diagnóstico e terapêutico e com outros serviços de atenção à saúde, por meio de
fluxos lógicos e efetivos de referência e contrarreferência, ordenados pelas Centrais
de Regulação Médica de Urgências e complexos reguladores instalados na região;
3. Prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros
agudos ou agudizados de natureza clínica, e prestar primeiro atendimento aos casos
de natureza cirúrgica e de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a
investigação diagnóstica inicial, de modo a definir, em todos os casos, a necessidade
ou não de encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexidade;
4. Fornecer retaguarda às urgências atendidas pela Rede de Atenção Básica à Saúde;
5. Funcionar como local de estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU 192;
6. Realizar consulta médica em regime de pronto atendimento aos casos de menor
gravidade;
7. Realizar atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem adequados aos
casos demandados à unidade;
8. Prestar apoio diagnóstico e terapêutico ininterrupto nas 24 (vinte e quatro) horas do dia
e em todos os dias da semana, incluídos feriados e pontos facultativos;
9. Manter pacientes em observação, por período de até 24 (vinte e quatro) horas, para
elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica;
10. Encaminhar para internação em serviços hospitalares, por meio das centrais
reguladoras,
os
pacientes
que
não
tiverem
suas
queixas resolvidas nas 24 (vinte e quatro) horas de observação, conforme definido no
inciso IX do "caput";
11. Prover atendimento e/ou referenciamento adequado a um serviço de saúde
hierarquizado, regulado e integrado à RUE a partir da complexidade clínica, cirúrgica
e traumática do usuário;
12. Contra referenciar para os demais serviços de atenção integrantes da RUE,
proporcionando continuidade ao tratamento com impacto positivo no quadro de saúde
individual e coletivo; e
75

Certificação Digital: BTXNQSQQ-ZRBKEG5O-V1IH4JXX-ZNLGWPII
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario

Edição 5.159 | Ano 3
28 de setembro de 2021
Página 84

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

13. Solicitar retaguarda técnica ao SAMU 192 sempre que a gravidade ou complexidade

dos casos ultrapassarem a capacidade instalada da unidade.
Diretoria Geral dos Prontos Atendimentos de Trancoso
1. Acolher os usuários e seus familiares sempre que buscarem atendimento na UPA
24h;
2. Articular-se com a Atenção Básica à Saúde, unidades hospitalares, unidades de
apoio diagnóstico e terapêutico e com outros serviços de atenção à saúde, por meio de
fluxos lógicos e efetivos de referência e contrarreferência, ordenados pelas Centrais de
Regulação Médica de Urgências e complexos reguladores instalados na região;
3. Prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros
agudos ou agudizados de natureza clínica, e prestar primeiro atendimento aos casos de
natureza cirúrgica e de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação
diagnóstica inicial, de modo a definir, em todos os casos, a necessidade ou não de
encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexidade;
4. Fornecer retaguarda às urgências atendidas pela Rede de Atenção Básica à Saúde;
5. Funcionar como local de estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU 192;
6. Realizar consulta médica em regime de pronto atendimento aos casos de menor
gravidade;
7. Realizar atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem adequados aos
casos demandados à unidade;
8. Prestar apoio diagnóstico e terapêutico ininterrupto nas 24 (vinte e quatro) horas do
dia e em todos os dias da semana, incluídos feriados e pontos facultativos;
9. Manter pacientes em observação, por período de até 24 (vinte e quatro) horas, para
elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica;
10. Encaminhar para internação em serviços hospitalares, por meio das centrais
reguladoras,
os
pacientes
que
não
tiverem
suas
queixas resolvidas nas 24 (vinte e quatro) horas de observação, conforme definido no
inciso IX do "caput";
11. Prover atendimento e/ou referenciamento adequado a um serviço de saúde
hierarquizado, regulado e integrado à RUE a partir da complexidade clínica, cirúrgica e
traumática do usuário;
12. Contra referenciar para os demais serviços de atenção integrantes da RUE,
proporcionando continuidade ao tratamento com impacto positivo no quadro de saúde
individual e coletivo;
13. Solicitar retaguarda técnica ao SAMU 192 sempre que a gravidade ou complexidade
dos casos ultrapassarem a capacidade instalada da unidade.
Diretoria do Serviço de Atenção Domiciliar
1. Supervisão clínica e administrativa;
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2. Planejamento e organização das visitas domiciliares;
3. Coordenar, supervisionar e controlar o pessoal e material necessários ao
funcionamento das atividades-meio do SAD UPA de forma a permitir sua adequada
atuação;
4. Coordenar e dirigir os setores do SAD sob sua subordinação;
5. Identificar problemas relativos aos processos administrativos do SAD, aperfeiçoando
as rotinas quando necessário;
6. Identificar deficiências de capacitação profissional do pessoal administrativo e
determinar seu aprimoramento;
7. Identificar problemas de equipamento e propor adaptações ou novas aquisições para
o bom funcionamento da estrutura administrativa.
8. Conhecer os estabelecimentos ambulatoriais e hospitalares de referência para a
atenção especializada e humanizada;
9. Dimensionar a equipe assistencial;
10. Planejar, organizar, coordenar, supervisionar e avaliar a prestação dos cuidados;
11. Organizar e coordenar as condições ambientais, equipamentos e materiais
necessários à produção de cuidado competente, resolutivo e seguro;
12. Atuar de forma contínua na capacitação da equipe de enfermagem que atua na
realização de cuidados nesse ambiente;
13. Promover o acesso universal à assistência em saúde, zelando pelos princípios de
equidade e integralidade e pela consolidação da vigilância em saúde;
14. Garantir os procedimentos de coleta de dados, subsidiando o sistema de informação
como apoio à gestão e ao gerenciamento da Política Nacional de Urgência e
Emergência;
15. Solicitar a aquisição de materiais;
16. Receber e conferir os materiais adquiridos;
17. Executar outras tarefas afins.
Pela Superintendencia de Atenção Especializada, Controle, Regulação e Avaliação
em Saúde
Diretor de Regulação
1. Formular e desenvolver a política de regulação do Sistema Municipal de Saúde;
2. Elaborar o Plano de Ação da Regulação do acesso num processo de pactuação
com os Estabelecimentos Assistenciais de Saúde - EAS e Secretaria Municipal de Saúde
dos municípios pactuados;
3. Elaborar e implantar, em articulação com nível local, microrregional e estadual, as
normas e protocolos clínicos e técnico-operacionais para o desenvolvimento do processo
de regulação da atenção à saúde, assessorando os EAS e Secretaria Municipal de
Saúde pactuado;
4. . Orientar e acompanhar o processo de regulação à saúde para o conjunto de
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unidades vinculadas ao Sistema Municipal de Saúde;
5.. Subsidiar a decisão de aquisição de serviços complementares à rede pública;
6. Operacionalizar a distribuição da Autorização de Internação Hospitalar (AIH) e da
Autorização para Procedimentos de Alto Custo (APAC), para os Estabelecimentos
Assistenciais de Saúde - EAS, segundo cotas previamente estabelecidas;
7.Instrumentalizar os Distritos Sanitários e fornecer subsídios através da educação
permanente para vistoriar e acompanhar a regulação das unidades de sua área de
abrangência;
8. . Realizar a regulação do acesso dos usuários aos serviços hospitalares públicos,
filantrópicos e privados contratados e acompanhar a referência e contra-referência
ambulatorial e hospitalar;
9. Articular com as Unidades, visando assegurar fluxo de informações, quanto à
disponibilidade de serviços e/ou existência de recursos;
10. Alimentar e manter atualizados os bancos de dados dos sistemas de informação;
11. Estabelecer e acompanhar o fluxo de pacientes através do sistema de regulação.;
12. Operacionalizar marcaçãode consultas, exames e procedimentos ambulatoriais;
13. Operacionalizar a regulação de acesso e internação hospitalar.
14. Estabelecer critérios técnicos para a emissão de Autorização de Internação
Hospitalar - AIH e procedimentos de alto custo/complexidade;
15. Estabelecer fluxo de avaliação do laudo médico, considerando as internações
eletivas e de urgência/emergência, mediante análise prévia dos usuários;
16. Proceder controle quanto à utilização e adequação dos documentos/autorizações
para internação hospitalar no Município;
17. Controlar e acompanhar a utilização dos leitos estabelecidos para o Município
considerando as referências recebidas e pactuadas;
18. Avaliar o acesso das unidades ambulatoriais requisitantes de internação e de
procedimentos de alto custo/complexidade;
19. Proceder revisão técnica e administrativa dos procedimentos de alto custo
autorizados;
20. Implementar e acompanhar o uso do Cartão Nacional de Saúde - CNS.
Gerente de SISREG
1. Operacionalizar marcação de consultas, exames e procedimentos ambulatoriais;
2. Operacionalizar a regulação de acesso e internação hospitalar.
3. Pelo Setor de Autorização de Procedimentos:
4. Estabelecer critérios técnicos para a emissão de Autorização de Internação
Hospitalar - AIH e procedimentos de alto custo/complexidade;
5. Estabelecer fluxo de avaliação do laudo médico, considerando as internações
eletivas e de urgência/emergência, mediante análise prévia dos usuários;
6. Proceder controle quanto à utilização e adequação dos documentos/autorizações
para internação hospitalar no Município;
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7. Controlar e acompanhar a utilização dos leitos estabelecidos para o Município
considerando as referências recebidas e pactuadas;
8. Avaliar o acesso das unidades ambulatoriais requisitantes de internação e de
procedimentos de alto custo/complexidade;
9. Proceder revisão técnica e administrativa dos procedimentos de alto custo
autorizados;
10. Implementar e acompanhar o uso do Cartão Nacional de Saúde - CNS.
Gerente do SISREG Leitos
1. Operacionalizar marcação de consultas, exames e procedimentos ambulatoriais;
2. Operacionalizar a regulação de acesso e internação hospitalar.
3. Pelo Setor de Autorização de Procedimentos:
4. Estabelecer critérios técnicos para a emissão de Autorização de Internação
Hospitalar - AIH e procedimentos de alto custo/complexidade;
5. Estabelecer fluxo de avaliação do laudo médico, considerando as internações
eletivas e de urgência/emergência, mediante análise prévia dos usuários;
6. Proceder controle quanto à utilização e adequação dos documentos/autorizações
para internação hospitalar no Município;
7. Controlar e acompanhar a utilização dos leitos estabelecidos para o Município
considerando as referências recebidas e pactuadas;
8. Avaliar o acesso das unidades ambulatoriais requisitantes de internação e de
procedimentos de alto custo/complexidade;
9. Proceder revisão técnica e administrativa dos procedimentos de alto custo
autorizados;
10. Implementar e acompanhar o uso do Cartão Nacional de Saúde - CNS.
Diretor de Apoio aos Usuários do SUS e TFD
1. Organização e coordenação do Programa de Tratamento Fora do Domicilio - TFD;
2. Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das
ações, serviços e benefícios oferecidos pelo TFD;
3. Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, ao
programa de TFD;
4. Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade no
atendimento do programa de TFD;
5. Elaboração de normas para regular as atividades do Programa de Tratamento Fora
do Domicilio - TFD;
6. Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade no
atendimento aos pacientes beneficiados pelo programa de TFD;
7. Estabelecer critérios de acesso de pacientes ao programa de TFD;
8. Prover a realização de exames, auxiliar ao diagnóstico terapêutico no âmbito do
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município ou fora dele, buscando tratamento mais adequado ao paciente;
9. Exercer outras atividades correlatas.
Diretor de Controle e Avaliação
Gerente de Contas Médicas
Sub gerente do Sistema de Informação em Saúde de Média e Alta Complexidade.
Sub Gerente de controle e Autorização de procedimentos de Internação de AIH do
município e Pactuados.
1. Atender o público externo para agendamento, reagendamento, entrega de exames,
abertura de prontuários e abertura de fichas de pronto atendimento
2. Atender o público interno para agendamento, reagendamento, entrega de exames,
abertura de prontuários, abertura de fichas de pronto atendimento e aliterações no
agendamento;
3. Fornecer os resultados de exames que são solicitados pelos pacientes (EEC, ECG,
ECO, broncoscopia, endoscopia, colonoscopia e anátomo patológico, urodinamica,
espirometria);
4. Efetuar a matrícula e fichas de atendimento da clientela a ser atendida no sistema;
5. Separar de forma confiável em blocos, o número de formulários que fazem parte do
conteúdo de cada prontuário;
6. Efetuar a marcação das primeiras consultas e exames.
7. Receber e entregar na Central de Vagas às solicitações de exames de alta
complexidade;
8. Retirar na Central de Vagas os exames de alta complexidade agendados e ligar para
os pacientes avisando do agendamento e posteriormente efetuar a entrega dos mesmos;
9. Manter as solicitações de exames de alta complexidade em arquivo organizado e de
fácil manuseio;
10. Atender as demandas procedentes do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de
Saúde, Ministério Público, da Secretaria Municipal de Saúde, procura direta de usuários
e outros, no tocante a realização de auditorias e vistorias;
11. Oferecer subsídios para atuação dos serviços municipais de auditoria;
12. Participar de medidas de cooperação técnica entre os órgãos que compõem o
Sistema Nacional de Auditoria;
13. Auditar procedimentos técnicos, científicos, contábeis, financeiros e patrimoniais
praticados por pessoas físicas e jurídicas no âmbito do Sistema Único de Saúde por
meio da realização de auditorias analíticas, operativas, de gestão e especiais, com
objetivo de assegurar a qualidade da assistência prestada.
14. Realizar vistorias em conjunto com a Vigilância Sanitária Estadual com vistas a
credenciamentos de alta complexidade e outros, quando necessário;
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15. Prestar informações ao Ministério Público e conselhos de profissionais, através do
envio de processos de auditoria nos quais sejam detectadas distorções passíveis de
medidas específicas daqueles órgãos, em cumprimento ao Programa de Combate à
Abusividade de Cobranças no SUS;
16. Promover integração dos procedimentos de auditoria com as demais
Coordenadorias integrantes da Estrutura da Secretaria Municipal e do Sistema SUS,
quando necessário;
17. Disponibilizar relatórios mensais e extraordinariamente, quando se fizer necessário,
para as Comissões e Conselhos de Saúde;
18. Orientar as Diretorias e Gerências no sentido de diminuir dúvidas relacionadas ao
controle, avaliação e auditoria;
19. Auditar distorções constatadas por outros órgãos da SMS, propondo medidas
corretivas e encaminhando os respectivos relatórios aos solicitantes, para
implementação de medidas;
20. Elaborar normas e rotinas necessárias à realização das atividades pertinentes aos
serviços, respeitadas as normas técnicas legais;
21. Instruir processos de auditoria e articular com as equipes de Controle, Avaliação e
de Auditoria no âmbito do município;
22. Coordenar os sistemas de informação em saúde e articulação com o Ministério da
Saúde e Secretaria de Saúde do Estado;
23. Acompanhar, controlar e avaliar as informações de saúde;
24. Monitorar os sistemas de informações implantados na Sede e Distritos;
25. Manter atualizados os sistemas de informações em saúde;
26. Acompanhar o desenvolvimento de projetos e programas componentes do Sistema
Municipal de Informação em Saúde;
27. Definir fontes, dados, periodicidade e fluxos de informações necessárias às
Unidades;
28. Divulgar informações geradas através de análise e interpretação de dados;
29. Apoiar as Coordenadorias Municipais de Saúde no monitoramento,
acompanhamento e assessoria técnica à Secretarias Municipais de Saúde, visando o
fortalecimento da gestão municipal de saúde;
30. Monitorar o desenvolvimento do Sistema Municipal de Saúde;
31. Articular com os diversos setores interinstitucionais para prestar assessoria técnica
aos municípios, considerando suas áreas específicas;
32. Colaborar na identificação de necessidades de investimentos no município,
contribuindo para atualização do PDI;
33. Propor atos normativos no âmbito municipal para o aperfeiçoamento da organização
e do funcionamento do SUS nos âmbitos Municipal e regional;
34. Atualizar, sistematicamente, o teto financeiro fixo de média e alta complexidade do
município;
35. Definir critérios para macro e micro alocação dos recursos destinados ao custeio das
ações de média e alta complexidade no Município;
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36. Definir parâmetros e metodologia para programação das ações de média e alta
complexidade, ambulatorial e internamento, em consonância com as redes assistenciais;
37. Consolidar as programações municipais, com explicitação da parcela
correspondente ao atendimento da população própria e referenciada de outros
municípios;
38. Conduzir, juntamente com as instâncias colegiadas, as negociações dos
remanejamentos necessários na programação;
39. Identificar necessidades de incrementos financeiros para desenvolvimento das
ações de média e alta complexidade no Município;
40. Identificar as necessidades de referências para assistência em outros Municípios,
bem como o atendimento à população referenciada de outros Municípios, para fins de
programação pactuada e integrada intermunicipal;
41. Contribuir com as diversas áreas técnicas da Secretaria Municipal de Educação,
visando à elaboração de propostas de estruturação de redes de referências
especializadas;
42. Coordenar o processo de elaboração e revisão dos Termos de Compromisso entre
Entes Públicos
43. Exercer outras competências correlatas.
Diretor Médico de Regulação e Autorização:
1. Formular e desenvolver a política de regulação do Sistema Municipal de Saúde;
2. Elaborar o Plano de Ação da Regulação do acesso num processo de pactuação com
os Estabelecimentos
3. Assistenciais de Saúde - EAS e Secretaria Municipal de Saúde dos municípios
pactuados;
4. Elaborar e implantar, em articulação com nível local, microrregional e estadual, as
normas e protocolos clínicos e técnico-operacionais para o desenvolvimento do processo
de regulação da atenção à saúde, assessorando os EAS e Secretaria Municipal de
Saúde dos Municípios pactuados em
5. Orientar e acompanhar o processo de regulação à saúde para o conjunto de
unidades vinculadas ao Sistema Municipal de Saúde;
6. Subsidiar a decisão de aquisição de serviços complementares à rede pública;
7. Operacionalizar a distribuição da Autorização de Internação Hospitalar (AIH) e da
Autorização para Procedimentos de Alto Custo (APAC), para os Estabelecimentos
Assistenciais de Saúde - EAS, segundo cotas previamente estabelecidas;
8. Instrumentalizar os Distritos Sanitários e fornecer subsídios através da educação
permanente para vistoriar e acompanhar a regulação das unidades de sua área de
abrangência;
9. Realizar a regulação do acesso dos usuários aos serviços hospitalares públicos,
filantrópicos e privados contratados e acompanhar a referência e contra-referência
ambulatorial e hospitalar;
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10. Articular com as Unidades, visando assegurar fluxo de informações, quanto à
disponibilidade de serviços e/ou existência de recursos;
11. Alimentar e manter atualizados os bancos de dados dos sistemas de informação;
12. Estabelecer e acompanhar o fluxo de pacientes através do sistema de regulação.;
13. Pelo Setor de Acompanhamento e Controle de Consultas e Procedimentos:
14. Operacionalizar marcação de consultas, exames e procedimentos ambulatoriais;
15. Operacionalizar a regulação de acesso e internação hospitalar.
16. Estabelecer critérios técnicos para a emissão de Autorização de Internação
Hospitalar - AIH e procedimentos de alto custo/complexidade;
17. Estabelecer fluxo de avaliação do laudo médico, considerando as internações
eletivas e de urgência/emergência, mediante análise prévia dos usuários;
18. Proceder controle quanto à utilização e adequação dos documentos/autorizações
para internação hospitalar no Município;
19. Controlar e acompanhar a utilização dos leitos estabelecidos para o Município
considerando as referências recebidas e pactuadas;
20. Avaliar o acesso das unidades ambulatoriais requisitantes de internação e de
procedimentos de alto custo/complexidade;
21. Proceder revisão técnica e administrativa dos procedimentos de alto custo
autorizados;
Diretor do Laboratório Central Municipal
1. Planejar, dirigir, controlar e avaliar todas as atividades das áreas técnicas integrantes
do Laboratório Municipal de Porto Seguro;
2. Garantir o funcionamento dos postos de coleta e dos laboratórios das unidades de
saúde de pronto atendimento;
3. Monitorar a qualidade dos serviços;
4. Planejar, acompanhar e controlar a aquisição e distribuição de materiais e insumos
de laboratório, garantindo o ressuprimento e a manutenção do estoque;
5. Gerenciar e avaliar as atividades desenvolvidas pelos setores;
6. Desenvolver e implantar rotinas técnicas para as ações do Laboratório, garantindo
suporte às ações dos programas de saúde.
Diretor de Policlinica Municipal
1. Planejar, organizar, coordenar e dirigir as atividades da policlinica, a fim de que a
mesma atinja a sua finalidade, ministrando um atendimento eficiente a todos os
cidadãos.
2. Controlar as atividades desenvolvidas de todos os profissionais atuantes na
policlinica, participando ativamente do credenciamento médico junto a
superintendência de regulação;
3. Estabelecer rotinas para o bom funcionamento da policlinica e eficiência operacional
e administrativa;
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4. Supervisionar o desempenho das questões burocráticas e administrativas;
5. Controlar quadro de servidores lotados na unidade, elaborando escalas de
atendimento e organizando horários;
6. Elaborar relatórios técnicos e emitir pareceres em assuntos de natureza
administrativa;
7. Prezar pela limpeza e organização da unidade;
8. Manter o SAME da unidade organizado e atualizado;
9. Avaliar e acompanhar desempenhos funcionais;
Diretor de Fisioterapia e Reabilitação
1. Coordenar os serviços de fisioterapia municipais
2. Elaborar as escalas de trabalho e definir cronograma de férias, conforme normativas
legais
3. Participar da realização das avaliações de desempenho dos fisioterapeutas que
estão sob seu acompanhamento;
4. Participar de Grupos de Trabalho, Comissões e Reuniões Administrativas
relacionadas à sua função
5. Encorajar o grupo sob seu acompanhamento para a elaboração de protocolos e
procedimentos operacionais, assim como participar da mesma, conforme as
exigências legais;
6. Promover a integração de toda a equipe sob o seu acompanhamento e mantê-la
ciente das exigências institucionais, por meio de reuniões ou informativos;
Pela Superintendencia de Planejamento em Saúde
1. Coordenação, execução e avaliação do processo de planejamento do SUS no âmbito
municipal, consoante aos pactos estabelecidos no âmbito do estadual e federal
2. Implementação das diretrizes, metodologias, processos e instrumentos definidos de
forma pactuada
3. Sensibilização dos gestores e gerentes locais para incorporação do planejamento
como
instrumento
estratégico
de
gestão
do
SUS;
4. Elaboração dos instrumentos básicos de planejamento de forma articulada, integrada
e participativa, com a aplicação e adaptação – às realidades locais – das metodologias,
processos e instrumentos pactuados no âmbito do SUS;
5. Acompanhamento e digitação do sistema de planejamento do SUS – DigiSUS;
6. Participação e promoção de capacitação em planejamento, monitoramento e
avaliação, na perspectiva da política da educação permanente;
7. Promoção de mecanismos de articulação entre as diversas áreas da SMS e com
outros setores do município;
8. Estímulo ao estabelecimento de políticas públicas de saúde de forma articulada e
intersetorial;
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9. Coordenar os processos de formulação, monitoramento e avaliação dos 03
instrumentos básicos do planejamento: Plano Municipal de Saúde / Programação Anual
de Saúde / Relatório Anual de Gestão.
10. Prover as demais áreas técnicas de mecanismos (métodos e processos) para que
possam formular, monitorar e avaliar os seus respectivos instrumentos de planejamento.
11. Orientar e apoiar as áreas técnicas na apuração dos resultados a partir do conjunto
de ações e metas definidas na programação; na análise do impacto destes resultados
sobre a situação descrita no respectivo Plano de Saúde; na formulação de
recomendações e ajustes para a próxima programação anual e no Plano de Saúde.
Pela Superintendência de Auditoria em Saúde
1. Executar atividades de pesquisa de legislação, jurisprudência e doutrina.
2. Elaborar pareceres técnicos, informações, relatórios e outros documentos
necessários à instrução do processo de auditoria.
3. Desempenhar e coordenar atividades de auditoria, respeitando as normas internas.
4. Analisar demandas sobre os aspectos de competência, interesse público,
materialidade, relevância e oportunidade para fins de tomada de decisão sobre a
realização da atividade proposta
5. Elaborar tarefa com vista a formular questões de auditoria, delimitar o escopo da
atividade, especificar localidade, organizações, processos, atividades, período de
abrangência e estimativa de prazo para realização da ação.
6. Executar atividades de monitoramento em todas as suas fases, respeitando as
normas internas.
Gerência de Ouvidoria em Saúde
1. Receber, registrar e encaminhar as reclamações oriundas dos usuários aos setores
competentes;
2. Monitorar o encerramentodas manifestações com vistaa garantir resposta ao
cidadão em tempo hábil;
3. Desenvolver mecanismos de retorno às demandas dos reclamantes;
4. Elaborar relatório semanal estatístico por tipo de denúncias, prazo de atendimento
e avaliar resultados;
5. Sinalizar à instituição para intervir sobre as áreas objeto de pronunciamento popular
para que se alcance a melhoria e efetividade dos serviços, para a excelência da gestão
de saúde;
6. Estabelecer parcerias com o Conselho Municipal de Saúde, subsidiando relatórios
gerenciais no intuito de fortalecer o controle social.
7. Exercer outras atividades correlatas.
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Subseção VI
Secretaria Municipal de Educação , Cultura e Patrimonio Histórico-SEDUC
Art. 23 A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Patrimonio Histórico, Órgão
diretamente subordinado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tem por finalidade
promover, coordenar a execução da política educacional do município, visando à
formação escolar e profissional e à garantia do cumprimento dos preceitos e princípios
constitucionais em matéria de educação e Cultura, competindo-lhe:
•

Pela Sub Secretaria Municipal da Educação do Litoral Sul
1.
Promover a interlocução entre as 22 (vinte e duas) Unidades de Ensino com suas
comunidades e, os órgãos governamentais (Secretaria Municipal de Educação,
Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde), acompanhando a prestação dos
serviços e os reflexos na melhoria dos processos de ensino-aprendizagem, fomentando
a participação da comunidade na Gestão Pública;
2.
Interagir com as comunidades, conhecer suas necessidades e demandas e,
articular ações junto às Unidades Escolares e equipe gestoras que fazem parte do Litoral
Sul;
3.
Garantir a prestação de serviços públicos de qualidade para as comunidades,
promovendo a melhoria contínua das práticas modernas de gestão, visando otimizar os
serviços, mas sem perder de vista o diálogo com o órgão o qual esteja vinculado
(Secretaria Municipal de Educação);
4.
Realizar planejamentos, nos quais as ações que serão efetuadas favoreçam a
organização das Unidades Escolares, fazendo prognósticos da evolução do Sistema
Educacional, bem como suas tendências e detectando necessidades futuras;
5.
Diagnosticar as necessidades de atendimento referentes à educação, fazendo
estudos da capacidade física das Unidades Educacionais, a fim de atender a demanda
de alunos, trabalhando em parceria com o Setor Administrativo e Pedagógico da
SEDUC;
6.
Subsidiar o trabalho pedagógico das Unidades Escolares de todos os níveis de
ensino, avaliando a necessidade de compra do material pedagógico necessário;
estimulando discussões sobre diversos assuntos relacionados à Educação Básica, para
crianças, jovens e adultos; e organizando com a Direção da Unidade Escolar, projetos
para a melhoria do trabalho nas unidades de Ensino;
7.
Promover, acompanhar e controlar a Política Educacional do Litoral Sul, incluindo
o Sistema de Ensino, de modo articulado com a Secretaria Municipal de Educação e
com a Supervisão Pedagógica;
8.
Realizar relatórios regularmente sobre o trabalho desenvolvido na Secretaria
Adjunta de Educação do Litoral Sul e reportar-se o/à Secretário/a Municipal de
Educação para acompanhamento, avaliação e encaminhamentos;
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9.
Realizar plano de ação das atividades a serem desenvolvidas articulado com o
calendário da Secretaria Municipal de Educação;
10.
Estabelecer diálogo intersetorial com as demais Secretarias, visando a
construção de ações articuladas que visem melhorar a qualidade de vida das
comunidades do Litoral Sul;
11.
Elaborar estudos, levantamento de dados e indicadores financeiros referentes aos
Programas Dinheiro Direto na escola, com a finalidade de otimizar recursos e orientar o
planejamento e a gestão das Unidades de Ensino do Núcleo Litoral Sul;
12.
Articular os Projetos Pedagógicos da SEDUC nas Escolas Municipais sempre
pensando em elevar constantemente a qualidade de Ensino do Município de Porto
Seguro;
13.
Construir avaliações interna e externa do Sistema municipal de ensino e estudos
comparativos com base nos resultados qualitativos, obtidos após as avaliações;
14.
Propor, formular, implementar e acompanhar a execução de Políticas
Educacionais na Rede Municipal de Ensino de Porto Seguro, de modo articulado com a
Superintendência de Educação e Supervisão Pedagógica deste município.
15.
Supervisionar o repasse de recursos financeiros às Unidades Educacionais
Públicas Municipais do Litoral Sul;
16.
Garantir a formação continuada dos Gestores Escolares do Núcleo Litoral Sul, em
consonância com o Centro de Formação da Secretaria Municipal de Educação;
17.
Atender aos docentes, em suas necessidades de formação continuada,
orientando-os quanto a aspectos teóricos e práticos da ação educacional e entrar em
contato direto com o Centro de Formação;
18.
Avaliar o processo de contratação de pessoal, conforme a Legislação vigente,
compatibilizando com as diretrizes e necessidades da Secretaria Municipal de
Educação;
19.
Fazer a triagem de todos os documentos recebidos pela SEDUC, tramitando a
sua entrada e saída;
20.
Contribuir, no âmbito da SEDUC e das Escolas para uma gestão democrática,
participativa e transparente, voltada para os resultados de aprendizagem dos alunos.
Superintendência de Ensino e Apoio Pedagógico - SEAP
1.
2.
3.
4.
5.

Propor, formular, implementar e acompanhar a execução de Políticas Educacionais na
Rede Pública Municipal de Ensino de Porto Seguro;
Coordenar em articulação com a Supervisão Pedagógica as funções de planejamento
das atividades de Gestão Educacional;
Prestar assessoria técnico-pedagógica ao/a Secretário/a de Educação no que se
refere ao processo de ensino-aprendizagem;
Buscar implementar políticas públicas que favoreçam o ensino e a aprendizagem;
Garantir a articulação entre os departamentos e o Centro de Formação alinhando
ações com vistas ao desenvolvimento da educação;
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6.
7.
8.
9.

10.
11.

Manter articulação com a Superintendência Administrativa a fim de garantir
padrões mínimos de qualidade nos prédios escolares e para a aquisição de
equipamentos e materiais pedagógicos;
Coordenar a analisar e monitorar o registro e a difusão de dados e informações
educacionais, no âmbito das escolas municipais de sua jurisdição;
Coordenar e monitorar as atividades de articulação com os municípios para o
desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, Educação Especial
Inclusiva;
Fiscalizar e monitorar regularmente a execução dos recursos e atividades pertinentes
aos âmbitos pedagógico, administrativo e financeiro e demais atividades suplementares
que interfiram diretamente na vida escolar do aluno, o que inclui, por exemplo, transporte
e alimentação escolar, buscando garantir as boas condições e respeitando a legislação;
Cumprir e fazer cumprir as legislações em vigor, portarias, resoluções e as orientações
da Secretaria Municipal de Porto Seguro;
Formular, coordenar e avaliar a política municipal para a educação em tempo integral,
de jovens e adultos, educação ambiental, educação quilombola, educação indígena e
para a diversidade e para as relações étnico-raciais.
Diretoria Pedagógico da Educação Infantil.
1.
Formular e coordenar a política municipal de educação infantil e supervisionar
sua execução nas Unidades Escolares da Rede Municipal, observando as diretrizes
gerais do Ministério da Educação;
2.
desenvolver parcerias com a União, o Estado e organizações nacionais, na forma
da lei;
3.
buscar estratégias que viabilizem a ampliação do tempo de permanência do
aluno da educação infantil;
4. buscar convênios com as escolas e instituições comunitárias filantrópicas, visando
a ampliação qualificada do atendimento à Educação Infantil;
5.
implementar política de formação continuada para os profissionais que atuam
nas escolas da rede própria, assim como nas escolas comunitárias, confessionais e
filantrópicas conveniadas com a SEMEC, referente à Educação Infantil;
6.
garantir que as escolas da rede municipal de ensino tenham condições físicas e
materiais para o atendimento à educação infantil;
7. coordenar e acompanhar o desenvolvimento de atividades pedagógicas capazes
de assegurar aos alunos/pacientes a continuidade de seus estudos durante o
processo de hospitalização e, em consequência, reintegrá-los à sua escola de origem,
após a alta médica, além de garantir a escolarização e alunos/pacientes em domicílio
e casas de apoio;
8.
planejar, programar, executar, acompanhar e avaliar as ações de assistência à
saúde propiciada aos alunos da rede pública municipal, de alunos da Educação
Infantil;
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Diretoria Pedagógica do Ensino Fundamental
1.
Formular e coordenar a política municipal para o Ensino Fundamental e
supervisionar sua execução nas Unidades Escolares da Rede Municipal, observando as
diretrizes gerais do Ministério da Educação;
2. Definir objetivos, metas e estratégias que norteiem programas, projetos e ações da
Rede Municipal de Ensino voltados para o Ensino Fundamental;
3. Propiciar as condições que permitam aos alunos desenvolverem as habilidades
adequadas ao ano de escolarização cursado, instrumentalizando a escola e seus
profissionais;
4. Desenvolver e implementar um sistema permanente de avaliação dos alunos que
sirva, como instrumento de gestão pedagógica para professores, e para os gestores da
Secretaria, no sentido de conduzir tomadas de decisões;
5. Acompanhar, de forma sistemática durante todo o ano letivo, os indicadores de
aprendizagem a partir de sistema gerencial que traz informações situacionais para dar
subsídios na elaboração dos Planos de Intervenção;
6.
Articular parcerias com instituições especializadas para incorporação de novos
conhecimentos, metodologias e recursos tecnológicos na área da educação.
Diretoria Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos – EJA
1. Estabelecer, divulgar e acompanhar diretrizes curriculares pertinentes à educação de
jovens e adultos;
2. Promover a implantação de cursos de Ensino Fundamental para jovens e adultos;
3. Implantar e implementar Programas de Alfabetização de Jovens e Adultos, em
articulação com organizações governamentais e não-governamentais;
4. Definir estratégias e mecanismos junto a outras unidades da Secretaria que garantam a
continuidade dos estudos dos alfabetizados jovens e adultos;
5. Estabelecer diretrizes e coordenar a realização de exames supletivos de educação geral
e profissionalizante;
6. Estabelecer parcerias e propor Convênios com Órgãos e instituições para expansão da
oferta de cursos de aceleração;
7. Fornecer subsídios à SEC e unidades de ensino para implantação de programas e
projetos que visem à utilização de novas metodologias para a educação de jovens e
adultos;
8. Manter articulação com Órgãos competentes para elaboração e produção de material
didático na área de educação geral para jovens e adultos;
9. Exercer outras atividades correlatas
Diretoria Pedagógica da Educação Integral e Diversidade
10.

Formular e coordenar a política municipal para a educação em tempo integral,
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de jovens e adultos, educação ambiental, educação quilombola, educação indígena e
para a diversidade e para as relações étnico-raciais;
11.
Supervisionar a execução da política municipal nas Unidades Escolares da Rede
Municipal, observando as diretrizes gerais do Ministério da Educação para a educação
em tempo integral, de jovens e adultos, educação ambiental, educação quilombola,
educação indígena, para a diversidade e para as relações étnico-raciais;
12. Elaborar e executar programas e projetos que viabilizem a ampliação do tempo de
permanência do aluno da educação infantil e do ensino fundamental na escola;
13.
Apoiar e incentivar ações educativas desenvolvidas pelas unidades escolares
da Educação de Jovens e Adultos;
14.
Realizar estudos e pesquisas com vistas ao desenvolvimento de programas de
formação continuada, seminários, capacitações, cursos de aperfeiçoamento e
atualização dos professores e coordenadores pedagógicos que atuam na educação de
jovens e adultos, no tempo integral, na educação ambiental, na educação quilombola,
na educação indígena, sobre a diversidade e das relações étnico-raciais;
15.
Articular-se com instituições especializadas para incorporação de novos
conhecimentos, metodologias e recursos tecnológicos na área da educação.
Diretoria da Educação Inclusiva
1. Supervisionar e coordenar o processo didático quanto aos aspectos de planejamento,
controle e avaliação da proposta pedagógica das Unidades de Ensino, Centro de
Educação Inclusiva e Atendimento Educacional Especializado - CEAME;
2. Acompanhar e orientar a execução do planejamento das salas de Recursos
Multifuncionais e, do Centro de Educação Inclusiva e Atendimento Especializado;
3. Oferecer parâmetros e diretrizes gerais de elementos para a elaboração dos projetos
Políticos Pedagógicos das Unidades de Ensino numa perspectiva inclusiva;
4. Elaborar projetos pedagógicos institucionais numa perspectiva inclusiva que visem
melhorias da qualidade do ensino, eficiência dos resultados educacionais da Rede
Pública Municipal;
5. Orientar os/as coordenadores/as das Unidades de Ensino quanto aos encaminhamentos
dos estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades e
superdotação para outras instâncias (Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência);
6. Encaminhar para o Centro de Formação Continuada desta Secretaria proposta de
formação continuada para os/as docentes, objetivando a melhoria do processo de
ensino-aprendizagem dos discentes;
7. Elaborar projetos de formação continuada, atualização e capacitação permanente em
serviço do quadro de pessoal da Rede Municipal de Ensino, discutindo estratégias
pedagógicas que viabilizem a acessibilidade atitudinal e curricular;
8. Participar de reuniões de pais e docentes para tratar do desempenho dos discentes,
sempre que necessário;
9. Manter atualizado sistema com dados dos estudantes matriculados nas salas de
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recursos multifuncionais e as respectivas especificidades atendidas;
10. Encaminhar para os Núcleos psicopedagógicos os estudantes que não são públicos das
salas de Recursos Multifuncionais, mediante relatório com avaliação inicial realizada;
11. Buscar estabelecer diálogo intersetorial entre as salas de recursos, professores do
ensino regular, familiares, saúde, assistência, dentre outros.
•

Superitendência de Cultura e Patrimônio Histórico
Diretoria de Cultura

1. Promover o acesso a bens culturais materiais e imateriais à população do Município, de
forma equânime e participativa, visando o fortalecimento da identidade local e a
valorização da diversidade cultural;
2. Instituir a cultura como instrumento de transformações sociais em parceria com a
iniciativa privada e governamental, a fim de estabelecer um trabalho participativo e
conjunto;
3. Dirigir, gerenciar, acompanhar e garantir a diversidade cultural em todas as suas
manifestações e expressões como previsto no Plano Nacional de Cultura;
4. Dirigir, movimentar e acompanhar os equipamentos públicos de cultura, com a finalidade
de difundir, preservar e promover o intercâmbio entre as várias formas de expressão
cultural;
5. Implantar e implementar escola de artes em suas diversas formas de expressão artística
e cultural, teatro, audiovisual, fotografia, dança, desenho, artes plásticas, quadrinhos,
poesia, literatura, música dentre outras;
6. Planejar, coordenar, acompanhar e avaliar a execução das atividades relacionadas à
administração da biblioteca Central;
7. Manter atualizado o acervo bibliográfico;
8. Promover suporte técnico aos usuários;
9. Manter organizada as diversas seções da biblioteca de forma a facilitar o atendimento
dos usuários da Biblioteca Central;
10. Manter intercâmbio com outras bibliotecas;
11. Organizar eventos de caráter cultural e científico;
12. Promover ações que visem à manutenção da conservação do acervo bibliográfico,
organizar, controlar e coordenar a execução das atividades desenvolvidas pela equipe
subordinada e outras de competência individual;
13. Promover os meios necessários à manutenção e ampliação do acervo documental do
Município;
14. Administrar as Bibliotecas Municipais, Museus e Centros de Cultura;
15. Promover a manutenção dos equipamentos culturais do Município;
16. Catalogar e registrar o histórico cultural do Município;
17. Promover o intercâmbio com Órgãos estaduais e federais, visando à efetivação das
atividades artístico-culturais;
18. Exercer outras competências correlatas.
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Gerência de Projetos Patrimônio Artístico e Cultural de Porto Seguro
1. promover, por todos os meios legais, a preservação dos bens de cultura do Município;
2. pesquisar, documentar, restaurar e promover a produção técnica e científica
necessária à preservação dos bens de cultura;
3. colaborar na formulação da política de educação patrimonial, juntamente com órgãos
afins na área educacional;
4. exercer, de modo sistemático, a fiscalização dos bens protegidos, orientando as
intervenções no acervo patrimonial, nos limites da lei;
5.examinar projetos de intervenção em bens protegidos;
6. colaborar com as entidades de preservação na elaboração de políticas públicas que
digam respeito à preservação, tombamento, normas de proteção e critérios de uso dos
bens de cultura;
7. exercer outras atividades correlatas.
Diretoria Administrativa, de Planejamento e Gestão - DAPG
Gerência Administrativa, de Planejamento e Gestão de Planejamento e Gestão COPGE
Subgerência de Apoio à Gestão Escolar
1. Mobilizar a comunidade escolar para a constituição do Conselho Escolar, de acordo com
a legislação vigente.
2. Respeitar e cumprir as decisões do Conselho Escolar.
3. Eleger, em fórum democrático, os membros do Conselho Escolar.
4. Constituir o Conselho de forma paritária, sendo 50% de representantes de usuários (pais
ou responsáveis e alunos maiores de 14 anos) e 50% de representantes do grupo
magistério e de servidores públicos da área de educação, lotados na unidade escolar.
5. Empossar, dois dias após a proclamação dos resultados da eleição, os conselheiros
eleitos e o diretor que é membro nato.
6. Dar posse aos conselheiros e à mesa coordenadora composta de coordenador, vice
coordenador, tesoureiro e secretário.
7. Observar a exigência legal para o Coordenador e o Tesoureiro do Conselho Escolar de
não estarem incluídos no registro do SPC e SERASA.
8. Elaborar o Regimento do seu Conselho com orientação da CAGE anexando a Lei e o
Decreto de criação do Conselho Escolar quando constituído.
9. Elaborar a documentação que deverá ser encaminhada ao cartório, após a eleição e
posse da mesa coordenadora, e encaminhar à CAGE/ SGP com o boletim informativo
dos resultados da eleição.
10. Exercer outras competências correlatas.
Gerência de Transporte Escolar
1. Promover a manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos da Secretaria de
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Educação;
2. Administrar e controle o fornecimento de combustíveis e derivados;
3. Controlar o custo da frota de veículos da Secretaria de Educação;
4. Promover e controlar o abastecimento da frota municipal, observando as cotas e
cronogramas estabelecidos;
5. Elaborar relatórios gerenciais de consumo de combustível dos veículos próprios e
locados;
6. Administrar e controlar a operação do posto de abastecimento de combustível e/ou do
sistema de gerenciamento de frota.
7. Fiscalizar a utilização dos veículos que compõem a frota da Secretaria de Educação;
8. Emitir relatórios gerenciais sobre abastecimento e controle de utilização de veículos;
9. Gerenciar a execução dos contratos referentes à aquisição de combustível
10. Elaborar estudos e alternativas para otimização de consumo e abastecimento de
veículos;
11. Fiscalizar e combater o transporte escolar prestado de forma clandestina;
12. Executar outras atividades correlatas.
Gerência de Pessoal
1.
Promover o apoio logístico necessário ao desenvolvimento das atividades de
educação no município;
2.
Proceder ao controle funcional dos profissionais alocados nas diversas unidades
da Secretaria;
3.
Proceder aos exames e registros dos atos relativos a movimentação de pessoal
e vacância de cargos;
4.
Coordenar a execução das atividades relativas à admissão, demissão,
concessão de férias, lotação, direitos, vantagens e deveres dos servidores municipais;
5.
Manter o registro atualizado da vida funcional dos servidores municipais;
6.
Proceder ao controle e registro da frequência dos servidores municipais;
7.
Proceder à elaboração da folha de pagamento dos servidores municipais;
8.
Coordenar as atividades de análise e processamento dos aspectos relativos a
aposentadoria, licenças, afastamento e desligamento de servidores;
9.
Prestar os serviços sociais básicos aos servidores municipais;
10.
Administrar os Convênios, visando a utilização dos benefícios concedidos aos
servidores da Prefeitura;
11.
Exercer outras competências correlatas.
Subgerência de Almoxarifado e Patrimônio
1.
Coordenar as atividades de aquisição de bens e serviços;
2.
Planejar a aquisição de material, estabelecendo índices e programas de
distribuição junto às Entidades da administração municipal;
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3.
Manter estoque de materiais destinados ao suprimento das diversas áreas da
Secretaria;
4.
Fornecer materiais e serviços às diversas áreas da Secretaria, procedendo ao
respectivo controle da sua distribuição;
5.
Manter o Cadastro de Fabricantes, Fornecedores e Prestadores de Serviços;
6.
Exercer outras atividades correlatas.
Gerencia de Manutenção e Reparos.
1. coordenar, executar e controlar os serviços de manutenção, reparos e conservação
das unidades escolares, prédios equipamentos e instalações;
2. planejar, programar, coordenar, supervisionar, fiscalizar e avaliar a execução de
adequação, recuperação, manutenção e preservação das dependências das Unidades
Escolares da Secretaria Municipal da Educção, Cultura, e Patrimonio Histórico do
Municipio;
3. cuidar da conservação e manutenção das instalações elétricas, telefônicas e hidrosanitárias de todas as Unidades da SEDUC, zelando pelo seu bom funcionamento;
4. providenciar os serviços de remoção, transporte e arrumação de móveis, máquinas
e materiais nas dependências das Unidades Escolares, integrantes da SEDUC;
5. definir o programa anual de serviços de adequação, recuperação, manutenção e
conservação das dependências das Unidades Escolares e prédios da SEDUC
6. indicar a necessidade de adequação, recuperação, manutenção e preservação das
Unidades Escolares da Rede Municipal;
7. elaborar levantamento e manter atualizado o cadastral predial das dependências das
Unidades Escolares da Rede Municipal de Educação, Cultura e Patrimonio Histórico;
8. desenvolver as atividades de manutenção e conservação de patrimônio inerentes
dependências das Unidades da Rede Municipal e prédios públicos da SEDUC.
Diretoria de Biblioteca Municipal – DBM
1. Estabelecer diretrizes, políticas e objetivos para a Biblioteca Municipal;
2. Definir padrões de qualidade para a Biblioteca Municipal;
3. Definir protocolos que regulem as relações entre os componentes da Biblioteca
Municipal;
5. Propor eventuais alterações na estrutura organizacional para melhor desempenho da
Biblioteca Municipal;
6. Elaborar a política de formação e desenvolvimento de acervo para a Biblioteca
Municipal;
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7. Estabelecer e implantar padrões de avaliação de acervo e serviços, incluindo
atendimento;
8. Estabelecer e implantar padrões de tratamento da informação dos acervos;
9. Desenvolver metodologia para avaliação das necessidades de informação da
comunidade, no âmbito da leitura e informação, para uso pela biblioteca;
10. Elaborar padrões de espaço físico para as bibliotecas, visando oferecer espaços
adequados aos diversos públicos e às diferentes atividades e coleções;
11. Proceder à aquisição de acervos para a biblioteca;
12. Estabelecer, sistematizar e implementar procedimentos básicos para o
funcionamento da biblioteca.
Pela Gerência do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
Subgerência de Execução Financeira
1.
2.
3.
4.
5.

Administrar e controlar a aplicação dos recursos do FUNDEB;
Controlar os custos das escolas das zonas urbana e rural e sede da Secretaria;
Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo;
Fazer empenhos, liquidação das despesas do Fundo;
Realizar junto com o setor de patrimônio a manutenção e controle necessário à
identificação dos bens patrimoniais do Fundo;
6. Preparar as demonstrações de Receitas e Despesas a serem encaminhadas ao
Secretario por intermédio da coordenadoria;
7. Manter os controles necessários sobre Convênios e contratos de prestação de serviços;
8. Emitir relatórios mensais e para balanço geral do Fundo;
9. Elaborar o quadro de quotas bimestrais que serão distribuídos entre as unidades
executoras do Sistema Municipal de Educação;
10. Executar outras atividades correlatas.
Subseção VII
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL
Art. 24 – A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Órgão diretamente subordinado ao
Chefe do Poder Executivo Municipal, tem como finalidade planejar, propor, formular,
coordenar e articular a execução das políticas e diretrizes inerentes a pasta,
acompanhar, avaliar e executar juntos a outras instâncias do Governo Municipal e
sociedade civil o cumprimentodo Plano de Gestão dos Esportes, competindo-lhe:
Pela Superintendência de Esportes
Diretoria de Esportes coletivos e individuais.
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Gerência de Esportes de programação e acompanhamento.
1. Articular-se com outros Órgãos e Entidades da Prefeitura Municipal de Porto Seguro
- PMPS, visando inserir a criação, implantação e a manutenção de equipamentos
esportivos e recreativos nos programas e projetos de urbanização numa perspectiva de
sustentabilidade, com a participação da sociedade e iniciativa privada, juntamente com
a Gerência de Projetos;
2. Propor a requalificação de praças já existentes, bem como dos equipamentos
esportivos já instalados, articulando-se com os órgãos e entidades afins da PMPS;
3. Acompanhar e monitorar o andamento das obras referentes à manutenção e
requalificação dos equipamentos esportivos e praças em conjunto com a Gerência de
Projetos;
4. Propor a realização de eventos de caráter social voltados para o lazer.
5. Promover articulação com instituições especializadas para a qualificação de ações
esportivas, recreativas, de entretenimento e lazer na área sócio comunitária, bem como
para a incorporação de novos conhecimentos, metodologias e recursos tecnológicos;
6. Incentivar e apoiar a prática de atividades físicas e esportivas nas comunidades como
forma de inclusão social e promoção da saúde e da cultura da paz;
7. Participar da elaboração do Calendário de Esportes do Município;
8. Contribuir para o desenvolvimento do turismo esportivo, através do incentivo e do
apoio às competições esportivas de rendimento;
9. Planejar, executar e apoiar programas e projetos orientados para o desenvolvimento
dos esportes de rendimento, desenvolvendo políticas de apoio aos atletas do Município;
10. Incentivar e prestar apoio técnico e logístico às competições esportivas de
rendimento e às suas respectivas federações;
11. Estabelecer parcerias e articulação com outros órgãos e entidades que atuam na
área de esportes de rendimento, visando o desenvolvimento de programas e projetos.
12. Implantar ações de esportes e lazer sócio comunitário;
13. Planejar, executar e acompanhar a execução de ações de caráter esportivo,
recreativo, de entretenimento e lazer na área sócio comunitária;
14. Implementar ações esportivas e de entretenimento e lazer que propiciem a
integração familiar e comunitária, numa perspectiva de inclusão social;
15. Articular-se com outros Órgãos e Entidades da Prefeitura Municipal de Porto Seguro,
visando a liberação dos espaços públicos a fim da realização dos eventos;
16. Capacitar e promover intercâmbio desportivo entre as diversas iniciativas existentes
nas comunidades;
17. Propor e coordenar projetos na área de iniciação esportiva visando criar meios para
a implantação de escolinhas dos diversos esportes;
18. Promover ações visando a aquisição de materiais esportivos voltados para a inclusão
social e inclusão de pessoas com mobilidade reduzida.
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Pela Superintendência de Lazer e Entretenimento
Diretoria do Lazer e do Entretenimento
Gerência do Lazer e do Entretenimento
1. planejar, executar e apoiar programas, projetos e eventos orientados para o
desenvolvimento do lazer e entretenimento esportivo nas comunidades do Município de
Porto Seguro, priorizando atividades voltadas à socialização, educação e saúde de
pessoas de todas as idades, sexos, raças, com ênfase na população menos favorecida
de recursos e oportunidades;
2. incentivar e apoiar o lazer e o entretenimento como forma de promoção da melhoria
da qualidade de vida da população, contemplando, inclusive, as pessoas com
deficiência;
3. promover o lazer nos parques e jardins públicos;
4. planejar e desenvolver ações que promovam a participação espontânea da população
nos programas de recreação e lazer;
5. incentivar e apoiar o lazer e o entretenimento através de atividades esportivas de
cunho amador;
6. promover parcerias e articulação com outros órgãos e entidades que atuem na
promoção do lazer e entretenimento, visando o desenvolvimento de programas, projetos
e eventos;
7. promover a articulação com outros Órgãos e Entidades da Prefeitura Municipal de
Porto Seguro, visando o desenvolvimento de ações integradas;
8. fomentar e gerir atividades de lazer e entretenimento, explorando os mais diversos
aspectos deste seguimento, de forma a contribuir para a geração de negócios que
estimulem a ampliação da captação de recursos para o município.
Subseção VIII
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras - SEMIO
Art. 25A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Manutenção de Prédios e Vias,
Órgão diretamente subordinado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tem por
finalidade prover a oferta da infraestrutura executar projetos habitacionais de interesse
social, planejar, supervisionar e fiscalizar os projetos de obras, planejar e executar a
política Infraestrutura do município, supervisionar, planejar e executar atividades
relativas à manutenção da infraestrutura, competindo-lhe:
➢ Pela Superintendência de Estudos e
Terraplanagem e Pavimentação.

Projetos

de

Construções,

Obras,

Diretoria de Estudos e Projetos de Construções:
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1. programar, coordenar, executar e acompanhar as atividades de elaboração de
projetos de urbanização, paisagismo, arquitetura, engenharia e complementares, com
o respectivo detalhamento, memoriais descritivos e especificações;
2. responsabilizar-se pelas providências necessárias ao licenciamento ambiental das
obras, em articulação com os órgãos ambientais competente;
3. Assessorar a Diretoria de Obras no acompanhamento e fiscalização das obras e
serviços executados pela Secretaria, no que concerne a projetos, especificações e
detalhes;
4. promover as condições necessárias para que a Diretoria de Obras faça o
acompanhamento da elaboração dos projetos e da escolha do terreno, quando for o
caso, visando a busca da eficiência e eficácia na realização das atividades fins da
Secretaria Municipal de Obras;
5. compatibilizar os projetos elaborados com as normas técnicas e diretrizes vigentes,
em articulação com as concessionárias de serviços públicos, órgãos normativos
federais, estaduais, municipais e outros pertinentes;
6. executar serviços de levantamento e apoio topográfico;
7. elaborar desenhos de projetos arquitetônicos e especiais, como rede hidráulica e
elétrica;
8. fornecer, dentro da sua área de competência, elementos necessários à elaboração
de processos de licitação para execução de obras e serviços;
9. realizar pesquisas, na área de desenvolvimento tecnológico, visando à utilização de
novos materiais e novos métodos de construção;
10. propor e avaliar, em conjunto com a area técnica, estudos de padronização na
elaboração de projetos, na especificação de materiais e nos procedimentos de
execução de serviços;
11. interagir com entidades da área de pesquisas ?"universidades, fundações e
institutos ?" promovendo a elaboração de estudos técnicos na área da construção civil
de interesse do Municipio;
12. manter integração com a Diretoria de Obras , buscando ganhos de eficiência e
eficácia na elaboração dos projetos e na execução das obras e serviços realizados
pela Secretaria;
13. pesquisar em publicações técnico-especializadas os materiais, equipamentos e
demais componentes a serem especificados nos projetos;
15. desenvolver estudos objetivando padronizar as edificações, bem como reduzir o
custo das obras;
16. estudar alternativas de tipo de estrutura mais adequado para os projetos de obras;
17. acompanhar e fornecer subsídios técnicos para atualização do Caderno de
Encargos da Secretaria;
18. elaborar orçamentos de projetos de urbanização, paisagismo, arquitetura,
engenharia e complementares, bem como para execução de serviços de recuperação,
conservação e manutenção;
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19. promover levantamento, acompanhamento e avaliação de custos de projetos,
obras e serviços;
20. fornecer, dentro da sua área de competência, elementos necessários à elaboração
de processos de licitação para execução de obras e serviços;
21. realizar a apuração periódica do custo dos insumos da construção civil, bem como
a atualização do sistema de orçamentos em obras;
22. manter atualizado o registro de elementos que servirão de subsídios para
comprovação de custos das obras.
Diretoria de Obras, Acompanhamento e Fiscalização.
1 - implantar mecanismos de avaliação de qualidade das obras executadas, definidas
pela Secretaria, realizando a correspondente aferição em conjunto com a Diretoria de
Projetos de Construções da SEMIO;
2 - manter integração com a Diretoria de Projetos de Construções, buscando ganhos
de eficiência e eficácia na realização de obras e serviços realizados pela SEMIO;
3) programar, coordenar e fiscalizar a execução de obras de construção e ampliação,
bem como de serviços de reforma e recuperação de edificações; Ver tóp
4) programar, coordenar e acompanhar, sob qualquer regime ou natureza, os serviços
de medição e controle do desenvolvimento físico-financeiro das obras e serviços, na
sua área de competência;
5) elaborar, para fornecer à Area de Patrimônio da Secretaria da Administração, o
cadastro dos novos prédios, bem como das modificações executadas nos prédios já
existentes;
6) proceder ao levantamento da necessidade de recuperação nas edificações
públicas;
7) controlar as obras e serviços em execução, segundo cronograma estabelecido pela
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Obras-SEMIO;
8 ) elaborar relatórios de desempenho de execução de obras e serviços das empresas
contratadas;
9) acompanhar junto à Coordenação de Projetos, da Diretoria de Projetos de
Construções, a elaboração dos projetos e escolha dos terrenos, quando for o caso,
visando a busca da eficiência e eficácia na realização das atividades finalísticas da
SEMIO.
Gerencia de acompanhamento de Contratos administrativos
1.
Executar as obras públicas, diretamente ou quando adjudicadas a terceiros,
mediante concorrência pública;
2.
Fiscalizar as obras públicas, embargando as construídas em desacordo com as
normas legais;
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3.
Promover a construção e manutenção de equipamentos públicos do Município;
4.
Exercer outras competências correlatas.
5.
Executar o calçamento em pedra nas vias públicas;
6.
Promover a manutenção das vias públicas asfaltadas;
7.
Executar os serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica;
8.
Executar os serviços de patrolamento e cascalhamento de vias sem revestimento
e vicinais;
9.
Construir habitações individuais ou coletivas ao alcance do poder aquisitivo de
famílias de escassos recursos econômicos;
10.
Eliminar, das áreas urbanas, as construções e habitações insalubres ou
perigosas;
11.
Fomentar a construção, higienização, reparação e ampliação de habitações
populares, usando técnica de esforço próprio e de ajuda mútua e estimular a execução
de obras de urbanização, saneamento urbano e serviço comum necessário;
12.
Exercer outras competências correlatas.
Pela Superintendencia de Manuteção de Prédios Públicos
Diretoria de Manutenção de Prédios Publicos.
1) programar, coordenar e fiscalizar a execução de serviços de manutenção em
edifícios públicos;
2) programar e coordenar programas de manutenção preventiva das edificações
públicas;
3) executar, periodicamente, vistorias técnicas em prédios e instalações utilizadas pelo
Municipio de Porto Seguro;
4) organizar, conferir e encaminhar documentação necessária para elaboração de
convênios com o Estado da Bahia, por intervenniencia das Secretarias de Estado e
com a União , através dos respecquitivos Ministérios ;
5) programar e fiscalizar a execução de obras de convênios;
6) acompanhar a prestação de contas dos convênios para liberação de parcelas
subsequentes e encaminhamento aos órgãos competentes.
7) gerenciar e fiscalizar os serviços de manutenção e reparos na área da Secretaria
Municipal de Infra-Estrutura e Obras-SEMIO, referentes à área verde, pavimentação
de meio-fio e calçadas, iluminação da área externa dos prédios públicos,
estacionamento, abrigos de ônibus, sinalização vertical e drenagem;
8) gerenciar a manutenção e reparos na pavimentação asfáltica da SEMIO e
iluminação das vias públicas;
9) fiscalizar as áreas reservadas a expansão e limites do Municipio e de preservação
ambiental;
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10) manter e conservar as instalações e equipamentos existentes no âmbito do
Municipio;
11) elaborar os termos de referências e especificações técnicas para licitação de
serviços, projetos, obras de urbanização, paisagismo;implantar e gerenciar o Plano de
Prevenção e Proteção Contra Incêndios do CAB - PPCI/CAB; Ver tópico
13) controlar os serviços realizados por terceiros, de manutenção e reparos prediais ;
Diretoria de Pavimentação de vias Públicas
1. Executar o calçamento em pedras nas vias públicas
2. Executar os serviços de terraplanagem e pavimentação asfáltica;
3. Executar os serviços de patrolamento e cascalhamento de vias públicas sem
revestimento;
4. Promover manutenção das vias públicas asfaltadas;
5. Promover a manutenção dos serviços de pavimentação asfáltica;
6. Realizar a manutenção do patrolamento e cascalhamento das vias públicas;
7. Executar os serviços de esgotamento sanitário do município;
8. Elaborar projetos definindo prioridades de intervenção;
9. Proceder à manutenção das redes sanitárias existentes, de forma a garantir a
infraestrutura sanitária das comunidades do município;
10. Promover a manutenção das atividades sanitárias existentes no Município;
11. Exercer outras competências correlatas.
Superintendência de terraplanagem e estradas Vicinais
1. Administrar o processo pertinente ao Arruamento e Terraplenagem, integrante da
Diretoria de Terraplanagem, da SEMIO;
2- coordenar a execução dos serviços de patrolamento e encascalhamento de vias
urbanas e estradas vicinais não pavimentadas;
3- supervisionar as atividades de medição dos serviços executados, através de relatórios
dos Encarregados de turma;
4- coordenar a execução dos serviços de aterros, cortes e base para implantação de
serviços de pavimentação com controle laboratorial;
5- manter controle sobre a localização e condições do maquinário e equipamentos
alocados à área de atuação competente;
6 - coordenar a execução dos serviços de patrolamento e encascalhamento de vias
urbanas e estradas vicinais não pavimentadas;
7 - supervisionar as atividades de medição dos serviços executados, através de
relatórios dos Encarregados de turma;
8- coordenar a execução dos serviços de aterros, cortes e base para implantação de
serviços de pavimentação com controle laboratorial;
9- manter controle sobre a localização e condições do maquinário e equipamentos
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alocados à área de atuação competente;
10- responsabilizar-se pelo zelo e guarda de equipamentos e materiais à sua disposição
para a realização de suas atividades;
11 - elaborar relatório diário dos serviços executados e produtividade dos servidores, da
Prefeitura Municipal de Porto, ateravés da Secretaria Municipal de Infra- Estrutura e
Obras- SEMIO;
12 - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de suas atribuições e as que
llhe forem determinadas pela Secretaira Municipal de Infra-Estrutura e Obras- SEMIO.
Diretoria de terraplanagem e estradas Vicinais
2. Administrar o processo pertinente ao Arruamento e Terraplenagem, integrante da
Diretoria de Terraplanagem, da SEMIO;
3- coordenar a execução dos serviços de patrolamento e encascalhamento de vias
urbanas e estradas vicinais não pavimentadas;
3- supervisionar as atividades de medição dos serviços executados, através de relatórios
dos Encarregados de turma;
4- coordenar a execução dos serviços de aterros, cortes e base para implantação de
serviços de pavimentação com controle laboratorial;
5- manter controle sobre a localização e condições do maquinário e equipamentos
alocados à área de atuação competente;
6 - coordenar a execução dos serviços de patrolamento e encascalhamento de vias
urbanas e estradas vicinais não pavimentadas;
7 - supervisionar as atividades de medição dos serviços executados, através de
relatórios dos Encarregados de turma;
8- coordenar a execução dos serviços de aterros, cortes e base para implantação de
serviços de pavimentação com controle laboratorial;
9- manter controle sobre a localização e condições do maquinário e equipamentos
alocados à área de atuação competente;
10- responsabilizar-se pelo zelo e guarda de equipamentos e materiais à sua disposição
para a realização de suas atividades;
11 - elaborar relatório diário dos serviços executados e produtividade dos servidores, da
Prefeitura Municipal de Porto, ateravés da Secretaria Municipal de Infra- Estrutura e
Obras- SEMIO;
12 - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de suas atribuições e as que
llhe forem determinadas pela Secretaira Municipal de Infra-Estrutura e Obras- SEMIO.
Gerencia de terraplanagem e estradas Vicinais
2
- Administrar o processo pertinente ao Arruamento e Terraplenagem, integrante
da Diretoria de Terraplanagem, da SEMIO;
2- coordenar a execução dos serviços de patrolamento e encascalhamento de vias
urbanas e estradas vicinais não pavimentadas;
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3- supervisionar as atividades de medição dos serviços executados, através de relatórios
dos Encarregados de turma;
4- coordenar a execução dos serviços de aterros, cortes e base para implantação de
serviços de pavimentação com controle laboratorial;
5- manter controle sobre a localização e condições do maquinário e equipamentos
alocados à área de atuação competente;
6 - coordenar a execução dos serviços de patrolamento e encascalhamento de vias
urbanas e estradas vicinais não pavimentadas;
7 - supervisionar as atividades de medição dos serviços executados, através de
relatórios dos Encarregados de turma;
8- coordenar a execução dos serviços de aterros, cortes e base para implantação de
serviços de pavimentação com controle laboratorial;
9- manter controle sobre a localização e condições do maquinário e equipamentos
alocados à área de atuação competente;
10- responsabilizar-se pelo zelo e guarda de equipamentos e materiais à sua disposição
para a realização de suas atividades;
11 - elaborar relatório diário dos serviços executados e produtividade dos servidores, da
Prefeitura Municipal de Porto, ateravés da Secretaria Municipal de Infra- Estrutura e
Obras- SEMIO;
12 - exercer outras atividades compatíveis com a natureza de suas atribuições e as que
llhe forem determinadas pela Secretaira Municipal de Infra-Estrutura e Obras- SEMIO.
Subseção IX
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Causa Animal - SEMAC
Art. 26 ASecretaria Municipal de Meio Ambiente e Causa Animal, Órgão diretamente
subordinado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, tem por finalidade a política de
Meio Ambiente, Proteção, Monitoramento e Fiscalização da Causa Animal, auxiliar a
Diretoria de Vigilância e Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal da Saúde, outras
instâncias do Governo Municipal e sociedade civil, o acompanhamento, avaliação e
execução do Plano de Saneamento Básico Participativo, competindo-lhe:
➢ Pela Superintendência Geral do Meio Ambiente
1. Promover a integração da política de meio ambiente entre os Órgãos
governamentais, a níveis Federal, Municipal e Municipal: IBAMA, Secretaria
Municipal do Meio Ambiente e CRA;
2. Definir e monitorar os procedimentos legais relativos ao meio ambiente na
implantação de projetos;
3. Promover análise de Projetos de Licenciamento do ponto de vista ambiental;
4. Acompanhar e fiscalizar a preservação dos recursos naturais existentes no
Município, de acordo com as normas relativas ao uso, controle, conservação e
proteção do meio ambiente, ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da
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Biodiversidade;
5. Promover a integração da política de meio ambiente entre os Governos Federal,
Municipal e Municipal, através do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado
e Centro de Recursos Ambientais – CRA, ICMBio - Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade;
6. Executar as ações de controle, proteção e recuperação dos recursos naturais nos
limites do Município;
7. Promover os meios necessários à proteção e combate à poluição sonora, visual
e ambiental do Município;
8. Catalogar a fauna, flora e demais recursos naturais do Município, visando a sua
fiscalização ambiental;
9. Fiscalizar parques e as Fontes potenciais de poluição instalada no Município,
incluídas as Praias;
10. Exercer outras atividades correlatas.
11. Promover a catalogação, sinalização e proteção com cercas e outras estruturas
para fiscalização e controle com georreferenciamento das áreas verdes, parques
e afins incluindo áreas de restinga de terrenos alodiais. ICMBio - Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade
Superintendência de Estudos, Projetos e Monitoramento Ambiental - DEMA
Gerência de Estudos, Projetos, Análise e Licenciamento Ambiental
1. Implementar a política de meio ambiente do Município;
2. Realizar os programas educativos relativos ao meio ambiente;
3. Acompanhar e fiscalizar a preservação dos recursos naturais existentes no Município de
acordo com as normas relativas ao uso, controle, conservação e proteção do meio
ambiente;
4. Promover a integração da política de meio ambiente entre os Órgãos governamentais, a
níveis Federal, Municipal e Municipal: IBAMA, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e
CRA;
5. Definir e monitorar os procedimentos legais relativos ao meio ambiente na implantação
de projetos;
6. Promover análise de Projetos de Licenciamento do ponto de vista ambiental;
7. Acompanhar e fiscalizar a preservação dos recursos naturais existentes no Município,
de acordo com as normas relativas ao uso, controle, conservação e proteção do meio
ambiente;
8. Promover a integração da política de meio ambiente entre os Governos Federal,
Municipal e Municipal, através do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado e Centro de
Recursos Ambientais - CRA;
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9. Executar as ações de controle, proteção e recuperação dos recursos naturais nos limites
do Município;
10. Promover os meios necessários à proteção e combate à poluição sonora, visual e
ambiental do Município;
11. Catalogar a fauna, flora e demais recursos naturais do Município, visando a sua
fiscalização ambiental;
12. Fiscalizar parques e as Fontes potenciais de poluição instalada no Município, incluídas
as Praias;
13. Exercer outras atividades correlatas.
Gerência de Unidades de Conservação Municipal
1. Implementar a política de meio ambiente do Município;
2. Realizar os programas educativos relativos ao meio ambiente;
3. Acompanhar e fiscalizar a preservação dos recursos naturais existentes no Município de
acordo com as normas relativas ao uso, controle, conservação e proteção do meio
ambiente;
4. Promover a integração da política de meio ambiente entre os Órgãos governamentais, a
níveis Federal, Municipal e Municipal: IBAMA, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e
CRA;
5. Definir e monitorar os procedimentos legais relativos ao meio ambiente na implantação
de projetos;
6. Promover análise de Projetos de Licenciamento do ponto de vista ambiental;
7. Acompanhar e fiscalizar a preservação dos recursos naturais existentes no Município,
de acordo com as normas relativas ao uso, controle, conservação e proteção do meio
ambiente;
8. Promover a integração da política de meio ambiente entre os Governos Federal,
Municipal e Municipal, através do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado e Centro de
Recursos Ambientais - CRA;
9. Executar as ações de controle, proteção e recuperação dos recursos naturais nos limites
do Município;
10. Promover os meios necessários à proteção e combate à poluição sonora, visual e
ambiental do Município;
11. Catalogar a fauna, flora e demais recursos naturais do Município, visando a sua
fiscalização ambiental;
12. Fiscalizar parques e as Fontes potenciais de poluição instalada no Município, incluídas
as Praias;
13. Exercer outras atividades correlatas.
Gerência de Recuperação de Áreas Degradadas
1. Implementar a política de meio ambiente do Município;
2. Realizar os programas educativos relativos ao meio ambiente;
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3. Acompanhar e fiscalizar a preservação dos recursos naturais existentes no Município de
acordo com as normas relativas ao uso, controle, conservação e proteção do meio
ambiente;
4. Promover a integração da política de meio ambiente entre os Órgãos governamentais, a
níveis Federal, Municipal e Municipal: IBAMA, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e
CRA;
5. Definir e monitorar os procedimentos legais relativos ao meio ambiente na implantação
de projetos;
6. Promover análise de Projetos de Licenciamento do ponto de vista ambiental;
7. Acompanhar e fiscalizar a preservação dos recursos naturais existentes no Município,
de acordo com as normas relativas ao uso, controle, conservação e proteção do meio
ambiente;
8. Promover a integração da política de meio ambiente entre os Governos Federal,
Municipal e Municipal, através do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado e Centro de
Recursos Ambientais - CRA;
9. Executar as ações de controle, proteção e recuperação dos recursos naturais nos limites
do Município;
10. Promover os meios necessários à proteção e combate à poluição sonora, visual e
ambiental do Município;
11. Catalogar a fauna, flora e demais recursos naturais do Município, visando a sua
fiscalização ambiental;
12. Fiscalizar parques e as Fontes potenciais de poluição instalada no Município, incluídas
as Praias;
13. Exercer outras atividades correlatas.
Gerência de Educação Ambiental
1. Implementar a Política e o Programa Municipal de Meio Ambiente, de forma
articulada com a sociedade civil, prefeituras e demais órgãos estaduais, articulada
com as demais pastas priorizando a Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
Secretaria de Turismo;
2. Definir e monitorar os procedimentos legais relativos ao meio ambiente na implantação
de projetos;
3. Promover análise de Projetos de Licenciamento do ponto de vista ambiental;
4. Acompanhar e fiscalizar a preservação dos recursos naturais existentes no Município,
de acordo com as normas relativas ao uso, controle, conservação e proteção do meio
ambiente;
5. Promover a integração da política de meio ambiente entre os Governos Federal,
Municipal e Municipal, através do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado e Centro de
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Recursos Ambientais – CRA, ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade;
6. Executar as ações de controle, proteção e recuperação dos recursos naturais nos limites
do Município;
Gerencia de Recursos Hídricos
1. Apoiar as ações ambientais relacionadas ao Sistema Municipal de Recursos
Hídricos e à Política Municipal de Pesca Artesanal, com ênfase nas ações
ambientais de competência (recuperação das matas ciliares, mananciais e
nascentes, Pagamento por Serviços Ambientais – PSA, etc.).
2. Definir e monitorar os procedimentos legais relativos ao meio ambiente na implantação
de projetos;
3. Promover análise de Projetos de Licenciamento do ponto de vista ambiental;
4. Acompanhar e fiscalizar a preservação dos recursos naturais existentes no Município,
de acordo com as normas relativas ao uso, controle, conservação e proteção do meio
ambiente;
5. Promover a integração da política de meio ambiente entre os Governos Federal,
Municipal e Municipal, através do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado e Centro de
Recursos Ambientais - CRA;
6. Executar as ações de controle, proteção e recuperação dos recursos naturais nos limites
do Município;
Gerencia do Fundo Muncipal de Meio Ambiente
1.
2.
3.
4.
5.

Administrar e controlar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente;
Controlar os custos das escolas das zonas urbana e rural e sede da Secretaria;
Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo;
Fazer empenhos, liquidação das despesas do Fundo;
Realizar junto com o setor de patrimônio a manutenção e controle necessário à
identificação dos bens patrimoniais do Fundo;
6. Preparar as demonstrações de Receitas e Despesas a serem encaminhadas ao
Secretario por intermédio da coordenadoria;
7. Manter os controles necessários sobre Convênios e contratos de prestação de serviços;
8. Emitir relatórios mensais e para balanço geral do Fundo;
9. Elaborar o quadro de quotas bimestrais que serão distribuídos entre as unidades
executoras do Sistema Municipal de Meio ambiente;
10. Executar outras atividades correlatas.
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Gerência do Aterro Sanitário e Saneamento
1. Operar o Aterro Sanitário conforme projeto, normas técnicas vigentes e
orientações dos órgãos ambientais competentes;
2. Realizar diariamente a classificação e pesagem dos resíduos recebidos no Aterro
para fins de medição e controle;
3. Realizar o apontamento das horas de serviço de máquinas e equipamentos
próprios ou contratados;
4. Elaborar documentos técnicos e acompanhar as obras civis realizadas no Aterro
Sanitário; V - elaborar e implementar programas de tratamento (compostagem) e
reaproveitamento de resíduos sólidos orgânicos, em parceria com organizações
da sociedade civil, iniciativa privada e outros órgãos da Administração Municipal;
5. Controlar os estoques e movimentação de saída de produtos e subprodutos dos
resíduos sólidos urbanos produzidos no aterro sanitário;
6. Realizar o monitoramento ambiental e o controle tecnológico do Aterro Sanitário;
7. Desenvolver e emitir indicadores de desempenho mensais da disposição de
resíduos no Aterro Sanitário;
8. Subsidiar a elaboração e/ou revisão do Programa Municipal de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos Urbanos;
9. Desenvolver outras atividades inerentes à operação do Aterro Sanitário
➢ Pela Superintendência de Proteção, Monitoramento e de Fiscalização da
Causa Animal
Gerência de Proteção, Monitoramento e de Fiscalização da Causa Animal
1. Desenvolver atividades de controle, análise, intervenção nos fatores condicionantes,
notificando, atuando, capturando e apreendendo quando pertinente, sejam animais
domésticos ou da fauna em geral;
2. Fiscalizar todas as formas de agressão ao meio ambiente e maus-tratos com animais,
com exercício de poder de polícia administrativa para notificar, autuar e multar os
infratores, condicionar e restringir o uso e gozo dos bens, atividades e direitos, em
benefício da preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do
meio ambiente, na forma da legislação vigente
3. estabelecer e executar políticas públicas de bem estar animal e promover ações
integradas junto a Diretoria de Vigilância e Controle de Zoonoses sejam, denúncias de
maus tratos, abandono, controle de natalidade e de incentivo a posse responsável de
animais domésticos, para conscientização e educação pública nessa área
4. articular-se com organismos municipais, estaduais, federais, privados, nacionais e
internacionais, visando obter recursos financeiros e tecnológicos para o
desenvolvimento de programas de proteção ao meio ambiente e bem estar animal;
5. Implementar a política de Proteção, Monitoramento e de Fiscalização da Causa
Animal no Município;
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6. Realizar os programas educativos relativos à Proteção, Monitoramento e de
Fiscalização da Causa Animal no Município;
7. Acompanhar e fiscalizar a as ações de proteção animal existentes no Município de
acordo com as normas relativas à Proteção, Monitoramento e de Fiscalização da Causa
Animal;
8. Definir e monitorar os procedimentos normativos relativos à Proteção, Monitoramento
e de Fiscalização da Causa Animal na implantação de projetos;
9. Promover análise de Projetos de Proteção, Monitoramento e de Fiscalização da Causa
Animal no Município;
10. Promover os meios necessários à proteção e combate aos maus-tratos;
11. Planejar, coordenar, articular e controlar as políticas voltadas para as áreas de
proteção ambiental do Município de Porto Seguro, com atuação e orientação na
prevenção, preservação, recuperação e conservação do ambiente natural e exploração
racional dos recursos naturais;
12. Elaborar, implantar e administrar projetos especiais nas áreas de controle da poluição
e de proteção dos recursos naturais, bem como concernentes à criação e administração
de parques, reservas, unidades de conservação e estações ecológicas no Município;
Subseção XISecretaria Municipal do Turismo, Serviços Turisticos e Transporte Turístico –
SETUR
Art. 28. A Secretaria Municipal do Turismo, Serviços, Atividades e Transporte Turístico,
tem por finalidade formular, coordenar, executar, acompanhar e avaliar a política do
desenvolvimento turístico do Município e promover o fortalecimento e afirmação da
identidade respeitando a sua diversidade e apoiando os serviços públicos voltados ao
transporte Turístico no âmbito do Municipio, competi-lhe:
➢ Pela Superintendência de Turismo e Marketing
Diretoria de Inteligência de Mercado e de Promoção do Destino a Porto Seguro
1.
2.
3.
4.

Desenvolver, propor e executar ações de propaganda, publicidade e promoção do
turismo no destino de Porto Seguro, com base em pesquisas mercadológicas;
Formular, analisar e avaliar todas as ações promocionais, produção de campanhas de
propaganda e publicidade do turismo no destino do Porto Seguro;
Avaliar, acompanhar e executar a estratégia de ação promocional no mercado nacional
e internacional;
Analisar e emitir parecer técnico de propostas, projetos e parcerias de ações
promocionais do produto turístico do Porto Seguro;
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5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Coordenar e controlar a distribuição de todo material promocional produzido pela
SETUR;
Mediante a Coordenação de Promoção Nacional e Internacional:
Propor, apoiar, planejar, coordenar e acompanhar as ações e projetos de marketing,
promoção, propaganda e divulgação do turismo em Porto Seguro, nos mercados
regional, nacional e internacional;
Apoiar, planejar, coordenar e acompanhar a promoção e divulgação de produtos
associados ao turismo nos mercados regional, nacional e internacional;
Apoiar, planejar, coordenar e acompanhar a celebração de acordos e instrumentos de
cooperação técnica nacional e internacional no âmbito do turismo;
Pesquisar, prospectar e atrair novas tecnologias, conhecimentos e oportunidades, de
forma a contribuir para o turismo do Porto Seguro;
Coordenar as atividades visando garantir incremento do fluxo de turistas através da
promoção e comercialização dos produtos e serviços turísticos do município;
Desenvolver as atividades relacionadas com o dimensionamento de demanda turística
atual e potencial;
Coordenador os eventos geradores de fluxo turístico no município;
Apoiar o Secretário Municipal na articulação das parcerias com o mercado turístico,
visando incremento de fluxo para o destino.
Implementar as ações do destino juntamente com os parceiros visando incrementar o
fluxo de turistas.
Desenvolver as ações de pesquisas, inventário da oferta turística e outros estudos
necessários para a gestão do turismo;
Manter relacionamento e parcerias com entidades, faculdades, órgãos de turismo no
âmbito estadual e federal;
Implementar o Observatório de Turismo de Porto Seguro em parceria com entidades e
universidades, visando disponibilizar as informações estratégias para gestão do destino.
Diretoria de Mídias Digitais

1.
2.
3.

Gerir as mídias digitais de promoção dos destinos turísticos de Porto Seguro;
Elaborar o planejamento e análise para geração de resultados no marketing digital;
Pesquisas tendências e garantir a geração de conteúdos inovadores que proporcionem
resultados de visibilidade do destino no mercado.
Diretoria de Eventos

1. Coordenar a realização dos eventos culturais e geradores de fluxo nos Corredores
Turísticos;
2. Garantir o apoio para realização dos eventos culturais, esportivos, religiosos, dentre
outros, que possam contribuir para o incremento no fluxo de turistas.
3. Apoiar a realização dos eventos culturais e geradores de fluxo nos Corredores Turísticos;
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4. Apoiar a realização dos eventos culturais, esportivos, religiosos, dentre outros, que
possam contribuir para o incremento no fluxo de turistas
5. Garantir o bom relacionamento com os veículos de comunicação no âmbito regional,
nacional e internacional, visando a projeção do destino turístico;
6. Produzir conteúdos de imprensa e comunicação em alinhamento com as orientações do
Secretário de Turismo;
7. Manter atualizado o registro das informações veiculadas sobre o destino.
Diretoria de Serviços, Atividades e Transporte Turístico:
1. Coordenar a realização dos eventos culturais e geradores de fluxo nos Corredores
Turísticos;
2. Garantir o apoio para realização dos eventos culturais, esportivos, religiosos, dentre
outros, que possam contribuir para o incremento no fluxo de turistas.
3. Apoiar a realização dos eventos culturais e geradores de fluxo nos Corredores
Turísticos;
4. Apoiar a realização dos eventos culturais, esportivos, religiosos, dentre outros, que
possam contribuir para o incremento no fluxo de turistas
5. Garantir o bom relacionamento com os veículos de comunicação no âmbito regional,
nacional e internacional, visando a projeção do destino turístico;
6. Produzir conteúdos de imprensa e comunicação em alinhamento com as
orientações do Secretário de Turismo;
7. Manter atualizado o registro das informações veiculadas sobre o destino.
Pela Superintendência de Qualidade Turística
Diretoria de Turismo (Sede, Cidade Histórica e Orla Norte)
1. Coordenar as ações de ordenamento, orientação, qualificação e fiscalização serviços
turísticos.
2. Garantir a interlocução com representantes dos segmentos e destinos turísticos da
respectiva região distrital do Município;
3. Estabelecer parcerias com as entidades de classe, instituições e demais parceiros que
possam contribuir para a qualificação do turismo local;
4. Garantir o adequado funcionamento dos Centros de Informação Turística.
5. Garantir a interlocução da Secretaria de Turismo com os segmentos turísticos e sociais
da localidade em parceria com o Administração Distrital.
Diretoria de Turismo (Arraial d’Ajuda e Vale Verde)
1. Coordenar as ações de ordenamento, orientação, qualificação e fiscalização serviços
turísticos.
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2. Garantir a interlocução com representantes dos segmentos e destinos turísticos da
região distrital do Município;
3. Estabelecer parcerias com as entidades de classe, instituições e demais parceiros que
possam contribuir para a qualificação do turismo local;
4. Garantir o adequado funcionamento dos Centros de Informação Turística.
5. Garantir a interlocução da Secretaria de Turismo com os segmentos turísticos e sociais
da localidade em parceria com a Administração Distrital.
Diretoria de Turismo (Trancoso e Espelho)
1. Coordenar as ações de ordenamento, orientação, qualificação e fiscalização serviços
turísticos.
2. Garantir a interlocução com representantes dos segmentos e destinos turísticos da
região distrital do Município;
3. Estabelecer parcerias com as entidades de classe, instituições e demais parceiros que
possam contribuir para a qualificação do turismo local;
4. Garantir o adequado funcionamento dos Centros de Informação Turística.
5. Garantir a interlocução da Secretaria de Turismo com os segmentos turísticos e sociais
da localidade em parceria com a Administração Distrital.
Diretoria de Turismo (Caraíva)
1. Coordenar as ações de ordenamento, orientação, qualificação e fiscalização serviços

turísticos.
2. Garantir a interlocução com representantes dos segmentos e destinos turísticos da

região distrital do Município;
3. Estabelecer parcerias com as entidades de classe, instituições e demais parceiros

que possam contribuir para a qualificação do turismo local;
4. Garantir o adequado funcionamento dos Centros de Informação Turística.
5. Garantir a interlocução da Secretaria de Turismo com os segmentos turísticos e sociais

da localidade em parceria com a Administração Distrital.
Diretoria de Fiscalização do Turismo
1. Garantir a fiscalização dos serviços turísticos, observando o estrito cumprimento das
leis e normas vigentes.
2. Garantir a interlocução com representantes dos segmentos e destinos turísticos da
região distrital do Município;
3. Estabelecer parcerias com as entidades de classe, instituições e demais parceiros
que possam contribuir para a qualificação do turismo local;
4. Garantir o adequado funcionamento dos Centros de Informação Turística.
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5. Garantir a interlocução da Secretaria de Turismo com os segmentos turísticos e
sociais da localidade em parceria com a Administração Distrital.
Diretoria Administrativa
Gerência do Fundo de Turismo de Porto Seguro – FUNDETUR
1) Elaborar a programação financeira do Fundo, acompanhar a sistematização e a
padronização da execução financeira;
2) Apresentar ao coordenador executivo a situação financeira e econômica do FUNDETUR;
3) Propor à Coordenadoria do Fundo, Normas sobre a programação financeira do Fundo;
4) Acompanhar e verificar o fluxo mensal de Receitas ingressadas no Fundo, realizando
conciliações bancárias correspondentes;
5) Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo;
6) Fazer empenhos, liquidação das despesas do Fundo;
7) Realizar junto com o setor de patrimônio a manutenção e controle necessário à
identificação dos bens patrimoniais do Fundo;
8) Preparar as demonstrações de Receitas e Despesas a serem encaminhadas ao
Secretário por intermédio das Diretorias;
9) Manter os controles necessários sobre Convênios e contratos de prestação de serviços;
10)Emitir relatórios mensais e para balanço geral do Fundo;
11) Executar outras atividades correlatas.
Subseção XII
Secretaria Municipal do Litoral Sul- SELIS
Art. 29A Secretaria Municipal do Litoral Sul, orgão diretamente, subordinado ao Chefe
do Poder Execultivo Municipal, tem por finalidade formular, apoiar, planejar, coordenar
e executar a política de descentralização administrativas da gestão na consecução dos
serviços e obras de interesses locais, de modo a assegurar maior celeridade e eficiência
das ações do governo municipal no Litoral Sul do Município de Porto Seguro,
competindo-lhe:
➢ Pela Diretoria de Administração Regional do Litoral Sul
Gerência de Projetos e Desenvolvimento do Litoral Sul
1. Propor programas setoriais de sua competência;
2. Executar levantamentos de dados cadastrais, possibilitando maior conhecimento das
particularidades de cada localidade, viabilizando a busca de soluções Específicas para
o Desenvolvimento do Litoral Sul;
3. Subsidiar a atualização do Plano Diretor Urbano;
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4. Fiscalizar ações e atividades de particulares, observada a legislação pertinente e no
limite de competência que lhe for atribuída pelo chefe do executivo e demais Entidades
da Administração Municipal;
5. Acompanhar as ações do Poder Municipal no Litoral Sul;
6. Subsidiar elaboração dos Estrumentos de Planejamentos Municipal
(PPA, LDO, LOA)
7. Exercer outras competências correlatas.
Gerência de Serviços do Litoral Sul
Subgerência de Administração Regional, Manutenção e Preservação do Litoral Sul
1. Gerenciarosserviçosprestadospelasadministraçõesregionais;
2. Elaborarrelatórios das ações dos administradoresregionais;
3. Elaborar relatório ecíficos discutir e encaminhar a gerencia do litoral;
4. Executarlevantamentos de dados cadastrais dos servidoresintregrantes da diretoria
do litoral;
5. Encaminharproposta de trabalho a gerencia reginal para apreciação e aprovação do
titular da pasta;
6. Executar e fiscalizarosserviçostécnicosconcernentes à manutenção e melhoria das
pavimentações, pequenasconstruções e reconstrução de logradouros do Litoral Sul;
7. Conservarpermanentemente as vias e logradouros do Litoral Sul;
8. Executarosserviços de manutenção dos sistemas de drenagem de águaspluviais;
9. Conservarosmonumentos, fontes, muros, pavimentação, meio-fio e manutenção dos
equipamentos de lazer e recreaçãopública do Litoral Sul;
10. Conservar as vias de pedestres e preservaroselementosurbanísticos do Litoral Sul;
11. Exerceroutrascompetênciascorrelatas.
Subgerência de Limpeza Pública do Litoral Sul
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Chefiar as equipes de varrição e coleta lixo;
Chefiarosserviços de poda e capina;
Elaborarrelatóriosreferentesaosserviços de limpezaprestados;
Fazer cumprir as normas e procedimentos do Secretário Municipal do Litoral Sul e do
Superintendente de LimpezaPública;
Responsabilizar-se pelosserviços de limpezapública e coleta de lixo;
Acompanhar, fiscalizar e atribuirfunçõesaosgaris e demaisservidoresemexercício no
serviço de limpezapública e coleta de lixo;
Fiscalizar o trabalhodiário de limpezapública e coleta de lixo;
Propormedidasadministrativasdestinadas à melhorar o sistema de coleta de lixo e
limpezapública;
Acompanhar e fiscalizar o trabalho de limpeza de praças e jardins;
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10. Executaroutrastarefascompatíveis com a suafunção e que foremdeterminadaspelo titular
da Pasta;
11. Executarserviços de encarregado de pessoal e/outurma;
12. Exerceroutrascompetênciascorrelatas.
Subseção XIII

Art. 30º Secretaria Municipal de Planejamento, Projetos Especiais, Habitação e
Regularização Fundiária, Desenvolvimento Econômico, Social, Emprego, Renda
e Captação de Recursos - SEPLAN
Art. 30 Secretaria Municipal de Planejamento, Projetos Especiais, Habitação e
Regularização Fundiária, Desenvolvimento Econômico, Social, Emprego, Renda e
Captação de Recursos - SEPLAN, tem por finalidade planejar, formular, executar,
coordenar e avaliar as políticas públicas municipais nas áreas de planejamento territorial,
habitação e regularização fundiária, desenvolvimento econômico e social com foco na
atração de investimentos, captação de recursos, empreendedorismo, geração de
emprego e renda e fomento de novas atividades econômicas no Município, competindolhe através da:
Superintendência de Projetos Especiais e Captação de Recursos
1. Apoiar a gestão municipal na identificação de oportunidades e projetos de especial
interesse e viabilizar a obtenção de recursos financeiros, humanos, tecnológicos,
materiais e imateriais;
2. Identificar alternativas para projetos prioritários não contemplados ou insuficientemente
contemplados com recursos orçamentários;
3. Propiciar maior independência do Município em relação aos financiadores de projetos;
4. Otimizar esforços e aumentar integração nas áreas de atuação dos projetos e iniciativas;
5. Identificar possíveis parceiros, programas inovadores e agentes financiadores;
6. Coordenar a elaboração de planos e projetos capazes de serem submetidos à captação
de recursos;
7. Identificar projetos que tenham aderência com editais lançados pelo Governo Federal
(transferência voluntária) ou com linhas de financiamento dos bancos de fomento.
Superintendência de Planejamento
Diretoria de Planejamento
Gerência de Planejamento Territorial
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1. Elaborar o planejamento territorial do município através da construção e revisão de
marcos regulatórios e normativos, planos, projetos e ações em articulação com os
órgãos e entidades da administração municipal, sociedade civil e demais instituições
com afinidade temática das esferas Estadual e Federal.
2. Emitir pareceres relacionados ao ordenamento urbano e ambiental do território
municipal;
3. Anuir pela viabilidade da implantação de empreendimentos e atividades especiais ou de
médio e grande impacto, públicos ou privados, a se instalarem no Município;
4. Estimular e promover a discussão de políticas, diretrizes e planos municipais com a
comunidade, visando sua participação nas decisões sobre desenvolvimento e
organização territorial e espacial do Município;
5. Participar na proposição e elaboração de projetos de intervenção com representativo
impacto no território com foco nas demandas sociais, Plano de Governo, Plano Diretor,
PPA e demais instrumentos de planejamento municipal;
6. Promover
a
compatibilização
do
planejamento
municipal
com
o
planejamento estadual e federal.
Gerencia de Informações Municipais
1. Estruturar e atualizar o Sistema de Informações Municipais, através da organização do
acervo técnico municipal;
2. Propor ações de integração de cadastros e informações públicas;
3. Elaborar, analisar e acompanhar indicadores para elaboração de projetos com foco na
captação de recursos e no desenvolvimento do Município;
4. Implantar e manter o cadastro técnico multifinalitário como base oficial de informações
para disponibilização e compartilhamento com o público em geral.
Diretoria de Desenvolvimento Econômico, Social, Emprego e Renda
Gerência de serviços e apoio ao empreendedor
1. Desenvolver ações para a melhoria constante do ambiente municipal de negócios;
2. Promover um ambiente de negócios simplificado, eficaz e favorável à atração de novos
investimentos do setor privado e público, bem como para a expansão daqueles já
existentes;
3. Apoiar e assistir o empresariado por meio de núcleos avançados de prestação de
serviços integrados;
4. Prestar apoio e orientação técnica às empresas em nível municipal, com ênfase no
microempreendedor individual, na micro, pequena e média empresa e incubadoras de
negócios.
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Gerência de capacitação e promoção de emprego e renda
1. Captar vagas de trabalho junto à iniciativa privada e outras instituições de geração de
emprego;
2. Atender e cadastrar trabalhadores nos serviços de intermediação de mão-de-obra;
3. Elaborar, acompanhar e gerir os Planos de Trabalhos dos convênios de intermediação
de mão-de-obra;
4. Identificar demandas nos serviços de intermediação de mão-de-obra para formação de
cursos de qualificação do trabalhador;
5. Firmar parcerias com instituições públicas, privadas e sem fins lucrativos, visando
ampliar os serviços de intermediação de mão-de-obra e desenvolvimento do trabalhador;
6. Manter relacionamento com os órgãos concedentes dos recursos, para a renovação dos
convênios de repasses;
7. Apoiar os serviços de intermediação de mão-de-obra visando a garantia para a
manutenção dos serviços de atendimento ao trabalhador em suas demandas diárias;
8. Identificar oportunidades que gerem emprego e renda para os habitantes locais;
9. Promover ações e projetos no âmbito da economia solidária e do desenvolvimento rural
sustentável;
10. Apoiar e incentivar o empreendedorismo no Município.
Gerência de atração de investimento e inovação
1. Promover ações que visem atrair novos investimentos e empreendimentos;
2. Fomentar os segmentos produtivos relacionados à indústria, comércio, serviços, turismo,
agricultura, construção civil, ciência e tecnologia;
3. Elaborar planos, estudos e projetos setoriais destinados à atração de investimentos e
fomento de atividades industriais do município, inclusive em parceria com entes públicos
e privados;
4. Articular, em parceria com entes públicos e privados, ações visando o adensamento das
cadeias de produção, a diversificação da matriz produtiva, a inovação tecnológica e o
incremento da competitividade no setor industrial;
5. Apoiar a micro e a pequena empresa, incentivando a constituição de cooperativas e
arranjos produtivos locais;
6. Acompanhar o desempenho econômico do segmento de mineração no município e
realizar estudos que objetivem atrair investimentos neste segmento;
7. Criar soluções que elevem a competitividade da municipalidade através da
desburocratização dos procedimentos municipais para a atração e expansão de
investimentos.
8. Promover de maneira facilitada a abertura formal de empresas e estabelecimentos bem
como a regularização de pessoas jurídicas com sede no Município.
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Diretoria de Habitação e Regularização Fundiária
Gerência de Políticas e Projetos Habitacionais
1. Coordenar o processo de planejamento, gestão, formulação, monitoramento e avaliação
das ações e programas da política municipal de habitação de interesse social,
regularização fundiária e melhorias habitacionais em articulação com outros órgãos;
2. Supervisionar a execução das políticas públicas de habitação de interesse social,
regularização fundiária e melhorias habitacionais;
3. Estabelecer convênios e parcerias, com entidades públicas ou privadas, nacionais e
internacionais;
4. Promover o planejamento e monitoramento orçamentário dos programas habitacionais
e a integração aos instrumentos de planejamento municipal;
5. Anuir e emitir parecer quando dos pedidos de construção de empreendimentos
habitacionais vinculados à Programas Governamentais voltados à Habitação de
Interesse Social e Mercado Popular;
6. Sistematizar e divulgar informações quanto ao andamento dos programas e projetos
governamentais.
Gerência de Regularização Fundiária
1. Planejar, estabelecer diretrizes, coordenar e monitorar as ações de regularização
fundiária de áreas em ZEIS ou declaradas de interesse social, ou ainda de interesse
específico, em assentamentos precários, parcelamentos irregulares consolidados e
conjuntos habitacionais, em articulação com outros órgãos;
2. Proceder à análise técnica e fundiária e proferir despacho final nos processos de
regularização fundiária.
3. Estabelecer convênios e parcerias, com entidades públicas ou privadas, nacionais e
internacionais;
4. Instruir processo de regularização fundiária, emitindo parecer técnico de acordo com a
Legislação pertinente, envolvendo a emissão do título de propriedade;
5. Controlar todos os processos pendentes de diligências, emitindo os respectivos convites,
prestando os esclarecimentos necessários à conclusão desses processos;
6. Emitir certidões;
7. Elaborar minutas de escrituras, termos e contratos em articulações com a Procuradoria
Geral do Município;
8. Controlar a transferência de imóveis concedidos, mantendo o controle geral da
legalização.
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Subseção XIV
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SEDUR
Art. 31.A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, tem por finalidade planejar
e executar a política urbana do Município, supervisionar, acompanhar, fiscalizar e
planejar o cumprimento das normas relativas ao ordenamento do uso e ocupção do solo
no Município de Porto Seguro, acompanhar, avaliar e executar juntos a outras instâncias
do Governo Municipal e sociedade civil o cumprimento do Plano Diretor Municipal
Participativo como também auxiliar no acompanhamento, avaliação e execução do
Plano de Saneamento Básico Participativo, bem como aplicar a legislação no âmbito do
Município, competindo-lhe:
➢ Pela Superintendência de Desenvolvimento Urbano
Gerencia de Protocolo e atendimento
1. Supervisionar, orientar e controlar o atendimento ao contribuinte;
2. Controlar o fluxo de atendimento, promovendo, quando necessário, o remanejamento e
reforço do pessoal;
3. Supervisionar, acompanhar e manter a qualidade de atendimento ao contribuinte;
4. Elaborar estudos visando a padronização e otimização do atendimento ao contribuinte;
5. Propor programas de melhoria permanente da qualidade de atendimento ao contribuinte;
6. Coordenar o serviço de protocolo;
7. Exercer outras competências correlatas.
➢ Pela Diretoria de Licenciamento e Fiscalização
Gerência de controle, emissão de DAM e licenças
1. Prestar os serviços de licenciamento urbanístico nos termos da legislação vigente;
2. Atendera o público, quanto a dúvidas referentes ao licenciamento urbanístico;
3. Dar publicidade, aplicar e verificar o cumprimento das leis vigentes que disciplinam o
uso e ocupação do solo;
4. Subsidiar a definição de diretrizesrelativasaoordenamento do uso e ocupação do solo;
5. Analisar e emitir parecer em processos que requeiram informação e aprovação de
projetos de edificação, urbanização e parcelamento do solo dentre outros;
6. Expedir licenças, certidões, autorizações e análises de orientação prévia segundo a
legislação vigente;
7. Executar vistoria técnica necessária à análise de requerimentos em processos;
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Diretoria de Vistorias e Avaliações Técnicas e Imobiliárias
1.
Manter contato com requerentes, quando necessário, para solicitação de
documentos e/ouindicação de condicionantes para aprovação de empreendimentos;
2.
Informar ao requerente, através de expediente administrativo específico, o
deferimento ou indeferimento da aprovação de projetos de atividades e
empreendimentos;
3.
Registrar o andamento dos processos em sistema de informações específico,
zelando pela inclusão de dados consistentes.
4.
Exercer outras competências correlatas

➢ Pela Superintendencia de Controle, gestão territorial, Ordenamento e Uso do Solo,
Licenciamento e Fiscalização
Gerencia de Tecnologia da Informação aplicada e Diretrizes Urbanisticas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Viabilizar o acesso seguro e ágil à informação, de forma a atender às
necessidades do processo de tomada de decisão da Secretaria;
Elaborar e implantar projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC,
obedecendo os padrões tecnológicos estabelecidos pela Secretaria de Administração
Municipal;
Avaliar permanentemente o uso da TIC na Secretaria, recomendando melhoria e uso
racional dos recursos;
Promover a contratação de recursos de TIC no âmbito da Secretaria, preferencialmente
entre as soluções tecnológicas ofertadas pela Secretaria de Administração Municipal;
Promover a manutenção da infraestrutura tecnológica instalada (equipamentos e redes
de comunicações) na Secretaria;
Acompanhar a manutenção das redes de voz (Voip) na Secretaria para garantia da
integridade da rede de dados;
Promover o desenvolvimento, implantação e o funcionamento dos Sistemas de
Informação setoriais desde que aplicada a Metodologia de Desenvolvimento de
Sistemas da Secretaria de Administração Municipal;
Gerência de Uso e Ordenamento do Solo

1. Fiscalizar ocupações irregulares
2. Fiscalizar o comércio informal, em consonância com as diretrizes da Superintendência
de Fiscalização de Atividades em Vias e áreas Públicas;
3. Exercer outras competências correlatas
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Gerencia de projetos Urbanos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Emitir alvarás, certidões, anuências, habite-se e laudos de avaliação;
Analisar e aprovarprojetos de construção de obrasparticulares;
Aprovarprojetos de loteamento, observando a legislaçãovigente;
Promover a elaboração e análise de estudos e projetos de urbanismo para o município;
Proceder à elaboração de orçamentos;
Planejar as intervençõesurbanísticas do município.
Exerceroutrascompetênciascorrelatas.
Coordenar as açõesrelativasaautuações, embargos, interdições e demolições de
obrasirregulares;
9. Fiscalização de ocupaçõesirregulares;
10.
Fiscalização do comércio informal;
11.Exercer outras competências correlatas

Diretoria de Analise de Projetos
1. Analisar e aprovar projetos de loteamentos, condomínios e projetos de construção de
obras particulares, observando a legislação vigente;
2. Emitir alvará, certidões, anuências, habite-se e laudo de avaliações;
3. Exercer outras competências correlatas.
Subseção XV
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Pesca – SEPAP
Art. 32. A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Pesca tem por
finalidade planejar e executar ações voltadas aos setores de Agricultura, Pecuária,
Abastecimento e Pesca em articulação com os órgãos e entidades municipais,
competindo-lhe:
Pela Superintendência de Desenvolvimento em Agricultura sustentável.
Diretoria de Execução de Projetos
Gerência de Apoio ao Agricultor
1. promover, coordenar, orientar, estimular e regular as atividades agropecuárias,
compreendendo a produção animal e a produção vegetal;
2. promover, coordenar e estimular programas de pesquisas, estudos, levantamento e
análise de interesse para o desenvolvimento da agropecuária do Município;
3. coordenar, acompanhar e avaliar a elaboração de planos, programas e projetos de
desenvolvimento do setor agrícola do Município;
4. promover o fomento das unidades Agroindustriais no Município;
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5. promover e coordenar as políticas de municipalização do planejamento agrícola;
6. promover e coordenar a execução da política de financiamento e aquisição de
insumos necessários às atividades agropecuárias do Município;
7. promover, coordenar e executar a política de controle, defesa e inspeção sanitária dos
vegetais e dos animais;
8. estabelecer e executar a política municipal de irrigação, de modo articulado com as
demais instituições públicas e privadas atuantes no setor;
9. estimular, promover e coordenar as políticas de incentivo ao setor pesqueiro do
Município;
10. estimular a organização dos segmentos sociais em entidades cooperativas ou
associativas, visando aumentar o seu acesso aos benefícios socioeconômicos e a
defesa dos seus interesses legítimos;
11. executar projetos e ações voltados para o desenvolvimento dos produtores rurais;
Gerencia Técnica de apoio a Agricultura Familiar

1.
2.
3.
4.

a integração dos beneficiários da reforma agrária na agricultura familiar;
o desenvolvimento do cooperativismo e do associativismo; e
a assistência técnica e extensão rural;
propor, normatizar, planejar, fomentar, orientar, coordenar, supervisionar e
avaliar, no âmbito do Ministério, as atividades relacionadas com:
5. a agricultura familiar e os assentamentos da reforma agrária; o cooperativismo e
o associativismo rural; o agroextrativismo; a agricultura urbana e periurbana; e a
infraestrutura para área rural no âmbito de projetos produtivos;
6. contribuir para a redução da pobreza no meio rural, por meio de ações de apoio
à geração e à ampliação da capacidade produtiva no campo e à melhoria da renda
dos agricultores;
7. fortalecer as redes de comercialização;
8. propor a celebração de contratos administrativos, convênios, contratos de
repasse, termos de parceria e de cooperação, acordos, ajustes e instrumentos
congêneres, em seu âmbito de competência;
9. formular propostas e auxiliar nas negociações de acordos, tratados ou convênios
internacionais referentes aos assuntos de sua competência, em articulação com
outras unidades do Ministério; e
10. gerir o cadastro de agricultores familiares.

Gerência de Abastecimento, Controle de Feiras, Mercados Poços Públicos e
Fiscalização
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1. administrar os mercados municipais e os núcleos de abastecimento;
2. organizar e manter atualizado o cadastro dos permissionários;
3. informar, examinar e emitir pareceres em processos referentes à outorga de
permissões de uso em mercados públicos municipais e os núcleos de abastecimento;
4. instruir processos relativos a autos de infração;
5. promover medidas visando à manutenção da ordem, o funcionamento em perfeitas
condições de higiene, a conservação e limpeza nas dependências dos mercados e dos
núcleos de abastecimento, assim como dos produtos expostos à venda;
6. manter atualizado o zoneamento dos mercados com a indicação das áreas permitidas
às diferentes categorias de permissionários e aos produtos comercializados;
7. elaborar os cálculos e controlar o recolhimento do preço público cobrado aos
permissionários pela utilização de áreas no âmbito dos mercados públicos municipais;
8. instruir processos relativos aos autos de infração;
9. fiscalizar as atividades nos mercados e nos núcleos de abastecimento e emitir autos
de infração ou notificação e multas, bem como efetuar apreensão de mercadorias,
quando necessário, relativas às suas atividades e as normas legais em vigor;
10. instruir processos relativos à retomada de boxes e demais equipamentos nos
mercados municipais e nos núcleos de abastecimento.
12. executar outras atividades correlatas.
Diretoria de pecuária, abastecimento e pesca
Gerencia de Pecuária
Gerencia de desenvolvimento da Pesca
2. organizar e manter atualizado o cadastro dos permissionários;
3. informar, examinar e emitir pareceres em processos referentes à outorga de
permissões de uso em mercados públicos municipais e os núcleos de abastecimento;
4. instruir processos relativos a autos de infração;
5. promover medidas visando à manutenção da ordem, o funcionamento em perfeitas
condições de higiene, a conservação e limpeza nas dependências dos mercados e dos
núcleos de abastecimento, assim como dos produtos expostos à venda;
6. manter atualizado o zoneamento dos mercados com a indicação das áreas permitidas
às diferentes categorias de permissionários e aos produtos comercializados;
7. elaborar os cálculos e controlar o recolhimento do preço público cobrado aos
permissionários pela utilização de áreas no âmbito dos mercados públicos municipais;
8. instruir processos relativos aos autos de infração;
9. fiscalizar as atividades nos mercados e nos núcleos de abastecimento e emitir autos
de infração ou notificação e multas, bem como efetuar apreensão de mercadorias,
quando necessário, relativas às suas atividades e as normas legais em vigor;
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10. instruir processos relativos à retomada de boxes e demais equipamentos nos
mercados municipais e nos núcleos de abastecimento.
12. executar outras atividades correlatas.
Subseção XVI
Secretaria Municipal de Serviços Públicos– SESP
Art. 33A Secretaria Municipal de Serviços Públicos tem por finalidade planejar,
administrar os serviços de iluminação Pública, limpeza urbana e atividades relacionadas
com serviços funerários e de cemitérios, promovendo a manutenção em articulação com
os órgãos e entidades municipais, competindo-lhe:
➢ Pela Superintendência de Limpeza Pública, Operações Especias- SLPOE
Gerência de Varrição e Coleta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Executar as atividades de retirada de lixo e remoção de entulhos em arcas públicas;
Executar os serviços de coleta domiciliar, hospitalar e comercial;
Gerenciar o destino final dos resíduos sólidos;
Executar as ações de fiscalização na identificação e combate aos pontos de lixo;
Realizar campanhas educativas junto à comunidade;
Executar e controlar os serviços de limpeza de canais e esgotos;
Executar os serviços de pintura de meio fio e roçagem;
Gerenciar o destino final dos resíduos sólidos;
Exercer outras atividades correlatas.

Gerência de Serviços Especias
1. Planejar, controlar e executar as atividades técnicas, administrativas e operações
especiais;
2. Promover assistência a gerencia de serviços especias nos assuntos de sua área de
atuação;
3. Coordenar a elaboração de relatórios de atividades;
4. Fazer limpezas especiais (praias, feiras etc.) e capinagem vias e logradouros públicos e
outros eventuais serviços pertinentes à limpeza urbanar emoção de entulhos e
escombros, obedecendo a programas, planos, roteiros, calendários, horários e
prioridades, em conformidade com os planos de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos, sob a coordenação da Gerência Operacional na sua área de atuação;
5. Realizar serviços de limpeza em situações emergenciais ou extraordinárias, resultantes
de temporais ou de outros agentes;
6. Executar outras atividades correlatas;
➢ Pela Diretoria de Manutenção e Conservação de Vias públicas.
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Gerencia de Conservação e Manutenção de Vias Publicas
01 . efetuar a limpeza e conservação de vias e logradouros públicos, limpando, carpindo
e transportando entulhos objetivando a manutenção geral e melhora do aspecto visual
da cidade.
02. participa de mutirões promovidos pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos,
visando a conclusão de serviços inadiáveis em vias e logradouros públicos.
03. cuida com zelo das ferramentas sob sua responsabilidade.
04. executa outras tarefas correlatas ao cargo determinadas pelo superior imediato.
05. manter em perfeitas condições de conservação e limpeza as dependências dos
logradouros Públicos
06. promover medidas visando à manutenção da ordem, ao funcionamento em perfeitas
condições de higiene
➢ Pela Superitendência de Serviços de Iluminação Pública
Gerência de Projetos, Serviços e Iluminação Pública
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gerir o sistema informatizado de cadastro de Iluminação Pública de forma integrada;
Cadastrar solicitações de ampliação da cidade;
Cefetuar relatórios de execução de projetos;
Manter atualizado o cadastrofinanceiro Prefeitura x Concessionária;
Efetuar trabalhos administrativos correlatos às atividades da Gerencia;
Efetuar gestão de pagamento de faturas de serviços de manutenção, construção e
eventos;
7. fiscalizar o sistema de iluminação pública do município;
8. controlar a operação do sistema de iluminaçãopública do município;
9. controlar e analisar o desempenho das manutenções efetuadaspelas empresas
Gerência de Planejamento e Cadastro de IluminaçãoPública
1. Gerir o sistema informatizado de cadastro de Iluminação Pública de forma integrada;
2. Cadastrar solicitações de ampliação da cidade;
3. Cefetuar relatórios de execução de projetos;
4. Manter atualizado o cadastro financeiro Prefeitura x Concessionária;
5. Efetuar trabalhos administrativos correlatos às atividades da Gerencia;
6. Efetuar gestão de pagamento de faturas de serviços de manutenção, construção e
eventos;
7. fiscalizar o sistema de iluminação pública do município;
8. controlar a operação do sistema de iluminaçãopública do município;
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9. controlar e analisar o desempenho das manutenções efetuadas pelas Empresas
prestadoras
10.
Gerir e efetuarpagamentos de faturas de serviços de manutenção e controle de
contas.
➢ Pela Diretoria de Serviços Diversos
Gerência de Administração de Cemitérios
1. Administrar os cemitérios públicos e fiscalizar os particulares, no âmbito do Município
de Porto Seguro;
2. Exercer o poder de fiscalização sobre os serviços executados pelas empresas
funerárias;
3. Organizar e manter atualizado o cadastro das empresas funerárias;
4.Organizar e manteratualizado o cadastro de sepultamentos nos cemitérios públicos
municipais de Porto Seguro;
5. Exercer o poder de fiscalização sobre as obras de cemitérios particulares com o fim de
se fazer respeitar os projetos aprovados;
6. Elaborar cálculos de preços públicos e emolumentos;
7. Fornecer certidões de sepultamentos em cemitérios públicos;
8. Exarar despachos em processos de títulos de concessão de legalização de lotes e
terrenosnoscemitériospúblicos;
9. Tomar providências quanto à demarcação dos lotes, dando-lhes o alinhamento
previamente traçado;
10. Manter o arquivo de plantas topográficas dos cemitérios;
11. Exararos despachos em processos sobre pedidos de aprovação de projetos e licença
para a construção de túmulos e capelasmortuárias;
12. Manterosregistrosrelativos à inumação, exumação, transladação e perpetuação de
sepulturas;
13. Realizar as inumações, exumações e transladações, quando devidamente
autorizadas pelo órgão ou autoridade competente;
14. Coordenar a execução dos convênios e acordos para prestação de serviços
funerários, firmados entre a Secretaria e as empresas desseramo de atividade;
15. Supervisionar a arrecadação e o recolhimento das receitas oriundas dos
serviçosprestados pela administração dos cemitériospúblicos.
Gerência de Máquinas e Motores
1. Exarar despachos em processos relativos às instalações e ao estado de conservação,
manutenção e funcionamento de máquinas e motoreslocalizadosemimóveispúblicos,
particulares, comerciais, industriais, residenciais e similares;
2. Promover medidas visando a fiscalização do funcionamento e do estado de conservação
de máquinas e motoresinstaladosemestabelecimentoscomerciais, industriais,
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educacionais, residenciais e similares, articulando-se com osdemaisÓrgãos e
autoridadescompetentes para o fielcumprimento do dispostoneste item;
3. inspecionar e vistoriarmaquinas e motoresobjetivando o seuperfeitofuncionamento, de
acordo com as normas de segurança e da legislaçãoespecificaem vigor;
4. fiscalizar o cumprimento das normas, instruções, regulamentos e quaisquer outros
atosadministrativosemitidos pela Secretaria Municipal de ServiçosPúblicos e
demaisÓrgãosouautoridadescompetentes;
5. levantaros autos de infraçãoounotificação, embargos multaslavradas, referentes a
maquinas e motores;
6. emitir autos de infraçãoounotificação e multas, conforme o caso, relativos a
suasatividades, observadas as normaslegaisvigentes;
7. instruiros autos de infração;
8. instruirosrecursos de autos de infração;
9. elaborarrelatórios de acompanhamento, avaliação e controle de suasatividades,
bemcomorelatóriosadministrativos;
10. participar e cooperaremprogramas e açõesconjuntas de fiscalizaçãoempreendidos por
Órgãos e autoridadescompetentes, no âmbito da Secretaria, e que
envolvamassuntosrelacionados com as suasatividades;
11. exerceroutrasatividadescorrelatas.
Gerência Administrativa
Sub Gerencia de Almoxarifado e Patrimônio
1. Coordenar as atividades de aquisição de bens e serviços;
2. Planejar a aquisição de material, estabelecendo índices e programas de distribuição

junto às Entidades da administração municipal;
3. Manter estoque de materiais destinados ao suprimento das diversas áreas da

Secretaria;
4. Fornecer materiais e serviços às diversas áreas da Secretaria, procedendo ao

respectivo controle da sua distribuição;
5. Manter o Cadastro de Fabricantes, Fornecedores e Prestadores de Serviços;
6. Exercer outras atividades correlatas.

Subseção XVII
Secretaria de Trânsito, Transportes, Segurança e Defesa Civil - STSDC
Art. 34 - À Secretaria de Trânsito, Transportes, Segurança e Defesa Civil, diretamente
subordinada ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que tem por finalidade gerir o
Sistema de Trânsito do Município, os estacionamentos públicos, executar as atividades
previstas no Código de Trânsito Brasileiro, executar a política municipal destinada à
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e patrimônio, planejar,
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administrar e fiscalizar o comércio em vias e logradouros públicos, executar a defesa
civil, em articulação com órgãos e entidades municipais, competindo-lhe:
Pela Diretoria de Trânsito
Gerência de Planejamento, Ánalise e Projetos
1. promover a realização de estudos e pesquisas que identifiquem os pontos críticos na
circulação de veículos e pedestres, indicando a necessidade de intervenção;
2. coletar dados estatísticos e de outros fatos que afetam o trânsito e tráfego do
Município;
3. programar e realizar pesquisas de tráfego;
4. qualificar e organizar os recursos humanos e materiais necessários à realização das
pesquisas;
5. acompanhar o desempenho dos trabalhos realizados, nas pesquisas destinadas a
terceiros;
6. desenvolver e manter atividades de geoprocessamento não sistêmicas relacionadas
ao sistema viário e ao trânsito;
7. desenvolver aplicativos não sistêmicos relacionados às atividades em meio digital;
8. elaborar relatórios técnicos e temáticos com dados do sistema viário e estatísticas do
trânsito;
9. emitir parecer e relatórios técnicos sobre sua área de atuação.
Gerência Programação, Monitoramento de Tráfego e Sinalização de Trânsito
1. elaborar, desenvolver e implementar campanhas educativas voltadas para a
educação e segurança do trânsito, em consonância com as outras unidades e com o
Gabinete do Prefeito;
2. elaborar relatórios informativos definindo temática, universo, público alvo e técnicas
adotadas para acompanhar a criação de campanhas educativas de interesse local ou de
acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, a serem
realizadas em consonância com o Gabinete do Prefeito;
3. supervisionar a elaboração da arte final de material gráfico e de divulgação a ser
utilizado em campanhas educativas;
4. efetuar a programação visual do material técnico e pedagógico produzido pela
Gerência;
5. articular-se com as demais unidades no sentido de atender às necessidades de
elaboração de campanhas identificadas na operação do sistema;
6. avaliar, diretamente ou através de terceiros, o impacto e alcance das campanhas e
ações educativas desenvolvidas e implementadas pela Gerência;
7. realizar e/ou coordenar e apoiar, programas e produções artísticas de qualquer
natureza, voltadas à educação para o trânsito.
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➢

Pela Diretoria de Regulação de Transportes
Gerência de Planos e Projetos de Transportes

1. Desenvolver planos e projetos para o Sistema de Transporte Urbano;
2. Subsidiar o processo de avaliação econômica do Sistema de Transporte Urbano,
envolvendo a avaliação da política tarifária;
3. Articular-se com outras unidades, órgãos e entidades afins visando ao gerenciamento
do Sistema de Transporte Urbano;
4. Avaliar o desempenho do Sistema de Transporte Urbano, propondo ações para sua
melhoria;
5. Analisar os possíveis impactos gerados por projetos no Sistema de Transporte
Urbano;
6. Fornecer subsídios para a elaboração de planos e projetos para o Sistema de
Transporte.
7. Desenvolver estudos para subsidiar o planejamento e racionalização dos custos dos
serviços públicos concedidos;
8. desenvolver metodologia de pesquisa para avaliação dos serviços, bem com para
subsidiar o planejamento e racionalização dos custos e melhorias da qualidade desses
serviços;
9. realizar diagnósticos sobre o Sistema de Transportes Público, mapeando as
necessidades de melhoria;
10. identificar e organizar informações pertinentes à elaboração de estudos para
melhoria do Sistema de Transportes Público;
11. subsidiar, com informações, a Diretoria, nas decisões sobre revisão e reajuste das
tarifas dos serviços públicos regulados;
12. definir e estabelecer parâmetros e critérios para revisão tarifária dos serviços
públicos regulados;
13. elaborar e propor estudos visando a modernização de modelos tarifários para
serviços públicos;
14. elaborar projetos de viabilidade técnica, econômica e financeira, procedendo à
avaliação sócio-ambiental;
15. identificar as fontes de financiamento;
16. monitorar o processo de análise e aprovação dos projetos Cadastro Organizacional
na Prefeitura de Porto Seguro junto às instituições envolvidas;
17. Articular-se com as diversas esferas de governo visando assegurar a análise e
aprovação dos projetos.
Pela Diretoria da Guarda Civil Municipal
1. zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município;
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2. prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou
administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações
municipais;
3. atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção
sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais;
4. colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações
conjuntas que contribuam com a paz social;
5. colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem,
atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas;
6. exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e logradouros
municipais, nos termos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito
Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito
estadual ou municipal;
7. proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do
Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas;
8. cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades;
9. interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos
locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades;
10. estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou de Municípios
vizinhos, por meio da celebração de convênios ou consórcios, com vistas ao
desenvolvimento de ações preventivas integradas;
11. articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de
ações interdisciplinares de segurança no Município;
12. integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a
contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano
municipal;
13. garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e
imediatamente quando deparar-se com elas;
14. contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor municipal,
por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte;
15. desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto
com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas
estadual e federal;
16. auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e
dignatários; 17. atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo
entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das
unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de
paz na comunidade local.
Gerência de Acompanhamento e Avaliação de Projetos de Investimento
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1. Acompanhar o desenvolvimento e a implementação de projetos de investimentos em
transporte público, em todas as suas etapas;
2. Viabilizar os requisitos necessários ao cumprimento dos contratos e convênios
firmados;
3. Promover articulação entre os agentes envolvidos na implementação das iniciativas,
uniformizando as ações.
4. Compilar e manter dados e informações relativas aos projetos implementados e em
execução;
5. Elaborar relatórios analíticos a respeito dos resultados alcançados com a
implementação dos projetos;
6. Articular-se com as unidades fornecendo subsídios para elaboração de novos estudos
e projetos.
➢

Pela Superintendência de Defesa Civil - SDC

Gerência do Núcleo de Combate à incêndio, Invasões, Alagamentos e Ações de
Prevenção, Redução de Riscos e de Atendimento Emergencial / SALVA - VIDAS
1.
Fazer a interlocução com os órgãos, entidades e concessionárias do Sistema
Municipal de Proteção e Defesa Civil, responsáveis pela realização das ações de
redução de riscos;
2.
Manter atualizadas as informações das ações e providências solicitadas junto aos
diversos órgãos e entidades da Administração Municipal e concessionárias de serviços
públicos para redução de riscos;
3.
Acompanhar e registrar a execução das intervenções solicitadas para as áreas de
risco de deslizamento e alagamento, de caráter preventivo ou emergencial;
4.
Identificar, registrar e acompanhar, informando aos setores internos, os projetos e
a realização de obras ou serviços nas áreas de risco do Município, de iniciativa de órgãos
da própria Prefeitura e de outros agentes públicos ou privados;
5.
Acompanhar ações de defesa civil para a resiliência do Município;
6.
Identificar, cadastrar e monitorar os locais com risco de deslizamento no território
do Município;
7.
Classificar as áreas de risco de deslizamentos de acordo com a tipologia e
criticidade de cada caso;
8.
Manter atualizado o banco de dados das áreas de risco de deslizamentos,
devidamente georreferenciadas e classificadas;
9.
Identificar e/ou elaborar propostas de soluções e providências técnicas para a
eliminação de riscos de deslizamentos;
10. Assegurar que as soluções propostas para as áreas de risco de deslizamento
estejam de acordo com as normas do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
(PDDU), da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (LOUOS) e dos Planos
Setoriais e das Políticas Municipais, especialmente de Habitação, Meio Ambiente,
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Saneamento e Resíduos Sólidos.
11. Identificar, cadastrar e monitorar os locais com risco de alagamentos no território
do Município;
12. Classificar as áreas de risco de alagamentos, de acordo com a tipologia e
criticidade de cada caso;
13. Manter atualizado o banco de dados das áreas de risco de alagamentos,
devidamente georreferenciadas e classificadas;
14. Identificar e/ou elaborar propostas de soluções e providências técnicas para a
eliminação de riscos de alagamentos;
15. Assegurar que as soluções propostas para as áreas de risco de alagamentos
estejam de acordo com as normas do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano
(PDDU), da Lei de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo (LOUOS) e dos Planos
Setoriais e das Políticas Municipais, especialmente de Habitação, Meio Ambiente,
Saneamento e Resíduos Sólidos.
16. Exercer a fiscalização das edificações, ocupação e uso do solo nas áreas de risco
de desastres no território do Município, adotando as providências necessárias para
garantir a segurança e integridade da população;
17. Realizar vistorias de situações de risco, definindo providencias e encaminhamentos
e adotando as medidas que se fizerem necessárias;
18. Realizar as vistorias necessárias para cumprimento dos protocolos dos planos
estruturados pela Defesa Civil;
19. Emitir parecer técnico das vistorias realizadas;
20. Incentivar a formação de Núcleos de Proteção e Defesa Civil nas áreas de risco;
21. Identificar e propor características e pré-requisitos necessários e/ou relevantes aos
componentes dos Núcleos para a atuação nas comunidades;
22. Reconhecer a criação/instituição de Núcleos de Proteção e Defesa Civil;
23. Capacitar e treinar sistematicamente os voluntários para atuarem como agentes de
Defesa Civil, na composição dos Núcleos, e na atuação em outros programas;
24. Orientar, informar e assistir aos Núcleos e aos demais voluntários, periodicamente,
acerca do nível de risco da área em que atua;
25. Coordenar e executar as ações previstas no Programa de Voluntariado da Defesa
Civil.
26. Promover atividades de orientação à população sobre como evitar ou minimizar a
ocorrência de desastres;
27. Desenvolver estratégias pedagógicas e de comunicação, de médio e longo prazo,
visando aumentar a percepção de riscos pela população;
28. Identificar, elaborar e implementar programas de cunho educativo, em parceria com
os Órgãos e Entidades da Prefeitura, em especial os de ações de defesa civil nas
escolas, abrangendo todo o sistema municipal de ensino;
29. Promover a integração com as escolas e do município;
30. Construir parcerias com instituições e entidades públicas e privadas visando a
criação e o fortalecimento da cultura de prevenção de riscos.
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31. Realizar análises e estudos sobre o comportamento do clima e de desastres
naturais em Porto Seguro;
32. Elaborar boletins meteorológicos e processar informações relevantes sobre o
quadro evolutivo dos fenômenos climáticos no Município, a serem divulgados;
33. Acompanhar e analisar se as condições do tempo no Município oferecem algum
risco à população, mantendo contato permanente com os órgãos e institutos de
meteorologia de âmbito nacional;
34. Fornecer informações e análise do clima aos órgãos integrantes do Sistema
fortalecendo as ações conjuntas e as parcerias;
35. Elaborar previsão climatológica, com alertas de chuvas, e quando necessário
conforme os protocolos dos planos de proteção e defesa civil, encaminhar ao seu
superior hierárquico;
36. Compartilhar informações do clima e tempo de Porto Seguro com instituições e
entidades, públicas e privadas, de ensino, pesquisa e monitoramento, nacionais ou
estrangeiros, quando julgar pertinente.
37. Sistematizar informações sobre o risco de desastres no Município;
38. Fornecer estimativas dos riscos potenciais para subsidiar ações de prevenção e a
antecipação de alertas para população moradora em áreas de risco;
39. Identificar situações de risco iminente com base na integração das informações
climatológicas, e de solicitações de vistoria e/ou ocorrências registradas, bem como
gerar dados estatísticos;
40. Analisar e monitorar a situação das áreas de risco, e informar ao seu superior
hierárquico sobre a necessidade de emissão de alarme para determinada área de risco
e conforme protocolos dos planos de proteção e defesa civil;
41. Disseminar informações sobre possíveis ameaças de desastres e promover a
mobilização dos órgãos e equipe técnica da Defesa Civil para atuação em tempo hábil;
42. Promover a disponibilização de sistemas de comunicação necessários para
disseminar mensagens de alerta e alarme;
43. Promover a implantação e a permanência de sistemas e suas tecnologias de alerta
e alarme no Município, especialmente nas áreas de risco, assegurando o pleno, perfeito
e permanente funcionamento;
44. Realizar estudos para ampliar a rede de monitoramento, quando necessário.
45. Produzir e gerenciar o conteúdo e definir os receptores de mensagens de alarme;
46. Acompanhar a emissão de alarmes e seus impactos nas áreas de risco iminente.
47. Assegurar a disponibilidade de equipamentos, materiais e recursos humanos,
próprios ou de terceiros, para atender a situações de risco iminente ou casos de
desastre;
48. Elaborar a programação para utilização eficiente de equipamentos e materiais;
49. Elaborar protocolos para atuação nas situações de emergência e realizar
treinamentos específicos da equipe;
50. Estabelecer convênios e parcerias com instituições, órgãos, entidades e empresas,
para atendimento em casos de risco iminente ou situações de desastre;
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51. Manter permanentemente atualizado banco de dados de máquinas, equipamentos
e instalações especiais necessárias ao atendimento nas ações emergenciais;
52. Elaborar e manter atualizado cadastro de técnicos especialistas no manejo de
produtos perigosos, operações de salvamento e outros assuntos afetos à Defesa Civil;
53. Apoiar o Setor de Atendimento a Desastres em situações de anormalidade.
54. Promover o monitoramento permanente e contínuo das solicitações originadas
pelos sistemas receptivos de alerta;
55. Executar as operações de atendimento emergencial e socorro à população nas
situações de risco iminente e em casos de desastres;
56. Avaliar e caracterizar o acidente, quando ocorrer, tomando as providências
imediatas para o seu controle;
57. Monitorar e controlar os riscos que ainda persistirem nos locais sinistrados,
solicitando apoio dos órgãos do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, por meio
do Comitê Interinstitucional de Ações de Emergência, sempre e quando necessário;
58. Sugerir medidas complementares de recuperação física das áreas atingidas,
elaborando parecer técnico específico;
59. Planejar as ações de salvamento marítimo;
60. Elaborarprojeto de sinalização das praias;
61. Estudar e elaborar projetos, objetivando a melhoria da segurança nas praias, rios
e lagos de Porto Seguro;
62. Elaborar projetos, programas, planos e estudos para atender as necessidades da
coordenadoria, objetivando a redução de ocorrênciasnaspraias de Porto Seguro ;
63. articular-se com outras unidades, visando disciplinar o mercado informal,
objetivando a fluidez e segurança do banhista;
64. Elaborar projetos, programas, planos e estudos para atender as necessidades da
coordenadoria nas atividades especiais complementares, quando da realização de
eventos e operações especiais pré-estabelecidas na orla de Porto Seguro;
65. Elaborar estudos, planos e programas para o atendimento de Salvamento
marítimo;
66. Elaborar e manter atualizadas normas e instruções relativas à operação, assim
como, sua integração com outras modalidades e unidades.
Gerência de Mobilização e Capacitação Comunitária
1. incentivar e mobilizar a população, através da promoção de trabalhos de orientação,
capazes de evitar ou minimizar a ocorrência de desastres;
2. promover em articulação com o setor de Análise de Risco, cursos, seminários,
simulados, palestras e demais eventos de caráter educativo nas escolas, em áreas de
risco e outros locais que se façam necessários;
3. preparar a população através da difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos,
mantendo-a devidamente informada quanto às medidas de segurança e providências a
serem adotadas em caso de emergência;
134

Certificação Digital: BTXNQSQQ-ZRBKEG5O-V1IH4JXX-ZNLGWPII
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario

Edição 5.159 | Ano 3
28 de setembro de 2021
Página 143

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

4. identificar, selecionar e capacitar voluntários para colaborar nas ações de proteção e
defesa civil;
5. promover meios de assegurar a participação da comunidade no processo de
discussão, para elaboração e execução dos programas que lhe são afetos;
6. articular através da Superintendência de Defesa Civil, os órgãos pertencentes ao
Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil - SMPDC e demais entidades públicas,
privadas ou do terceiro setor, visando a realização de atividades de cunho preventivoeducativo;
7. implantar o programa de alerta e alarme nas comunidades em articulação com o setor
de Análise de Risco;
8. desenvolver em articulação com o Setor de Análise de Riscos, estratégias para a
comunidade aumentar a percepção de riscos e a preparação para o enfrentamento de
desastres, através de capacitação e da realização de simulados de emergência.
9. incentivar a criação de núcleos de proteção e defesa civil nas áreas consideradas de
risco, auxiliando-os sempre que necessário;
10. organizar equipe de lideranças comunitárias voluntárias para colaborar nas ações de
proteção e defesa civil.
11. manter permanentemente atualizado sistema de informações relativo a recursos
humanos, máquinas, equipamentos e instalações necessárias ao atendimento da
população nas ações emergenciais;
12. elaborar e manter atualizado cadastro de técnicos especialistas no manejo de
produtos perigosos, operações de salvamento e outros assuntos afetos à defesa civil;
13. executar as operações de atendimento emergencial e socorro à população nas
situações de risco iminente e em casos de desastres;
14. manter sob controle, os locais sinistrados, que ainda possuam risco potencial ou
reincidente, acionando os órgãos competentes para atuarem coercivamente, quando
necessário;
15. realizar vistorias preventivas e emergenciais expedindo laudos técnicos, com o
devido encaminhamento aos órgãos competentes;
16. identificar, caracterizar e dimensionar o acidente, tomando as providências imediatas
para o seu controle;
17. sugerir medidas complementares de recuperação física das áreas atingidas,
elaborando parecer técnico;
18. realizar treinamento específico dos seus funcionários para atuação nas situações
emergenciais;
19. manter em regime de plantão 24h, técnicos para atendimento à população;
20. utilizar o Sistema de Comando de Operações em situações de desastres;
Pela Superintendência de Concessões e Atividades em Vias Públicas
1 promover o controle e fiscalização no uso dos espaços públicos com políticas públicas
inclusivas e de geração de emprego e renda
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2
Coordenar, controlar e fiscalizar as atividades em vias públicas exercidas por
permissionários ou não e/ou ainda a exploração comercial em estruturas públicas e
privadas onde o objeto demanda autorização do Poder Público;
3
Promover a inclusão social por meio das permissões para o desenvolvimento de
atividades em vias públicas e consequente geração de empregos e renda;
4
Fazer cumprir o Código Municipal de Posturas;
Diretoria de Atendimento e Formação - GEAF
1.
Receber requerimentos, abrir processos para o uso de vias públicas, instalações
provisórias, eventos, stands, novas concessões, correções, alterações cadastrais,
denúncias e reclamações, entre outros, e, emitir pareceres junto às instâncias
competentes ou não, como também dar encaminhamento sobre o objeto de cada
requerimento, reclamação e/ou denúncia;
2.
Emitir relatórios considerando, categorias, produtos e localidade, em consonância
com Lei que Regula as Atividades de ambulantes em Vias Públicas, para
acompanhamento e controle do quadro de permissionários da PMPS;
3.
Promover a formação, padronização e facilitar o exercício da atividade de
fiscalização zelando pelo efetivo controle quantitativo e qualitativo de permissionários,
evitando o exponencial aumento de autorizações e a consequente precarização das
atividades;
4.
Promover a capacitação dos atendentes e corpo técnico para recepcionar, orientar
e fazer o bom uso do sistema operacional de cadastro;
5.
Adoção de fluxos e normatizações no expediente, considerando os diversos
interesses do requerente e respectivas condicionantes que exigem a prestação de
serviços em modalidades específicas;
6.
Adoção de boas práticas para otimizar a qualidade dos serviços oferecidos pelos
permissionários para o público em geral priorizando a higiene e a qualidade no
atendimento;
7.
Promover parcerias no intuito de motivar e fortalecer a rede de permissionários
junto a outras pastas do setor público, instituições financeiras e de crédito, cooperativas,
associações, sindicatos e de instituições para formação e entretenimento;
Diretoria de Fiscalização de Concessões, Atividades em Vias Públicas e
Tecnologia
1.
Exercer a fiscalização e inspeção da ocupação de vias e prédios públicos,
competindo-lhes o lançamento dos tributos, multas e/ou outras medidas pertinentes; ·
2.
Coordenar junto a Gerência de Atendimento e Formação - GEAF as ações relativas
ao cadastramento, viabilidade e a organização dos registros de permissões e licenças
para instalação e funcionamento de barracas, estabelecimentos congêneres com
abrangência para as permissões na área de transportes;
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3.
Atuar conforme a legislação que Regula as Atividades de Ambulantes em Vias
Públicas e outros permissionários, considerando a situação cadastral, a padronização,
e outros aspectos pertinentes conforme autorizações expedidas;
4.
Supervisionar as atividades desenvolvidas no terminal rodoviário do município e
outros equipamentos geridos a partir de permissões públicas municipais;
5.
Proceder com deslocamento e ou apreensão de estruturas não autorizadas pela
PMPS ou que estejam provocando desordem social, intranquilidade pública ou agressão
ao meio ambiente;
6.
Fiscalizar e Controlar os Serviços Públicos de competência direta ou de utilidade
pública concedidos ou permitidos pelo município;
7.
Atuar junto aos órgãos da Gestão Municipal onde há condicionantes compatíveis
com exercício das atividades do permissionário;
Gerência de Fiscalização de Concessões e Atividades em vias Públicas,
Fiscalização de Transporte e Licenciamento de Eventos
1.
Supervisionar e Fiscalizar os fiscais à serviço da GEFIC, organizando escalas,
plantões e operações especiais;
2.
Realizar autuações e apreensões de acordo com a legislação em vigor;
3.
Emitir relatórios acerca dos serviços de fiscalização atinentes à GEFIC
4.
Mapear cadastros inadimplentes para notificar e informar ao Setor de trânsito por
meio de relatórios acerca dos serviços de fiscalização atinentes à GEFIC;
5.
Realizar autuações conforme a legislação em vigor;
6.
Atuar junto ao Setor de Trânsito e da Guarda Municipal
7.
Expedir licenças para eventos extraordinários;
8.
Fiscalizar eventos em áreas públicas;
Pela Superintendência de Transporte Hidroviários
1. tem por finalidade a exploração dos serviços de transporte hidroviário de passageiros
nos limites territoriais do Município, e reger-se-á pelas disposições deste Regulamento,
pelas normas e instruções complementares e legislação que lhe for aplicável
2. as embarcações utilizadas neste serviço;
3. os veículos que navegam sobre colchão de ar;
4. as plataformas tripuláveis;
5. os estaleiros, diques e oficinas de reparos e de construção naval, salvo as
pertencentes à Marinha;
6. o pessoal da
Marinha
Mercante
que
opera
neste
Subsistema;
as estações e terminais de transbordo.
Gerência de Serviços de Transporte Hidroviários
1. Coordenar a realização dos eventos culturais e geradores de fluxo nos Corredores
Turísticos;
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2. Garantir o apoio para realização dos eventos culturais, esportivos, religiosos, dentre
outros, que possam contribuir para o incremento no fluxo de turistas.
3. Apoiar a realização dos eventos culturais e geradores de fluxo nos Corredores
Turísticos;
4. Apoiar a realização dos eventos culturais, esportivos, religiosos, dentre outros, que
possam contribuir para o incremento no fluxo de turistas
5. Garantir o bom relacionamento com os veículos de comunicação no âmbito regional,
nacional e internacional, visando a projeção do destino turístico;
6. Produzir conteúdos de imprensa e comunicação em alinhamento com as orientações
do Secretário de Turismo;
7. Manter atualizado o registro das informações veiculadas sobre o destino.
Subseção XX
Secretaria Municipal de Assistencia Social – SEMAS
Art. 37 - À Secretaria Municipal de Ações Sociais - SEMAS, diretamente subordinada ao
Chefe do Poder Executivo Municipal, tem por finalidade formular políticas e diretrizes
nas áreas de Assistência Social, bem como formular, coordenar e viabilizar a execução
de pojetos integrados de desenvolvimento destinados às ações sociais municipais e
políticas públicas para a promoção e defesa dos direitos humanos e da cidadania, dos
órgãos e entidades da Prefeitura Municipal de Porto Seguro, competindo-lhe:
Pela Sub Secretaria Municipal de Ações Soicias.
1.promover e apoiar ações de formação e qualificação em direitos humanos para os
servidores públicos e sociedade civil em conjunto com instituições públicas e privadas;
2.coordenar a implementação do Plano Municipal de Educação em Direitos Humanos
em conjunto com o Comitê Municipal de Educação em Direitos Humanos;
3. promover a inclusão da temática da educação em direitos humanos na Rede Municipal
de Ensino;
4. apoiar, coordenar e fortalecer o Centro de Educação em Direitos Humanos, nos
termos da legislação vigente;
5. coordenar o processo de seleção, escolha e entrega dos prêmios relacionados à
educação em direitos humanos;
6. difundir e promover ações e boas práticas em direitos humanos por meio de ações
culturais;
7. promover ações de ocupação do espaço público urbano voltadas à promoção da
cultura de afirmação e à garantia dos direitos humanos e da cidadania
8.formular e implementar programas, ações e políticas habitacionais voltadas para
efetivação de direitos humanos;
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9. fomentar o diálogo inter-religioso com vistas ao fortalecimento da cultura de paz e à
promoção do respeito à diversidade religiosa e à liberdade de crença no contexto social
e institucional.
10. elaborar, acompanhar em articulação com os governos estadual e federal políticas
voltadas às pessoas com deficiência.
11. implantar e implementar ações da política de assistência social na proteção social
básica e proteção social especial, garantindo o atendimento às pessoas com deficiência
em situação de vulnerabilidade e risco social nos serviços socioassistenciais existentes,
conforme a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais do Sistema Único de Assistência
Social – SUAS, descentralizando os serviços, priorizando as comunidades periféricas,
rurais e comunidades tradicionais.
12. coordenar o cadastramento de informações referentes a pessoas desaparecidas em
sistema de localização de desaparecidos e promover divulgação, conforme o caso, nas
ações de comunicação da SMDHC;
13. propor, criar ou mapear ferramentas que facilitem a busca de familiares ou de
pessoas desaparecidas;
14. orientar familiares de pessoas desaparecidas acerca de procedimentos cabíveis;
15. promover ações para garantia de sigilo dos dados e orientar as redes de atendimento
da Prefeitura quanto ao trato de casos de desaparecimento ou busca de familiares;
16. efetuar ações de localização de familiares em casos de registros de óbitos não
identificados ou identificados.
Pela Superintendência de Direitos Humanos, Cidadania e Diversidade
Gerência de Direitos Humanos e de Políticas habitacionais
1.promover e apoiar ações de formação e qualificação em direitos humanos para os
servidores públicos e sociedade civil em conjunto com instituições públicas e privadas;
2.coordenar a implementação do Plano Municipal de Educação em Direitos Humanos
em conjunto com o Comitê Municipal de Educação em Direitos Humanos;
3. promover a inclusão da temática da educação em direitos humanos na Rede Municipal
de Ensino;
4. apoiar, coordenar e fortalecer o Centro de Educação em Direitos Humanos, nos
termos da legislação vigente;
5. coordenar o processo de seleção, escolha e entrega dos prêmios relacionados à
educação em direitos humanos;
6. difundir e promover ações e boas práticas em direitos humanos por meio de ações
culturais;
7. promover ações de ocupação do espaço público urbano voltadas à promoção da
cultura de afirmação e à garantia dos direitos humanos e da cidadania
8.formular e implementar programas, ações e políticas habitacionais voltadas para
efetivação de direitos humanos;
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9. fomentar o diálogo inter-religioso com vistas ao fortalecimento da cultura de paz e à
promoção do respeito à diversidade religiosa e à liberdade de crença no contexto social
e institucional.
10. elaborar, acompanhar em articulação com os governos estadual e federal políticas
voltadas às pessoas com deficiência.
11. implantar e implementar ações da política de assistência social na proteção social
básica e proteção social especial, garantindo o atendimento às pessoas com deficiência
em situação de vulnerabilidade e risco social nos serviços socioassistenciais existentes,
conforme a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais do Sistema Único de Assistência
Social – SUAS, descentralizando os serviços, priorizando as comunidades periféricas,
rurais e comunidades tradicionais.
Gerência de Políticas para a População em situação de Rua desaparecidos e
Politicas Sobre Drogas
1. coordenar a implementação do Plano Municipal de Políticas para a População em
Situação de Rua – Plano PopRua;
2. coordenar o Comitê Intersetorial da Política Municipal para a População em Situação
de Rua, nos termos do regimento interno;
3. coordenar o Grupo de Monitoramento dos Procedimentos e Ações de Zeladoria
Urbana;
4. formular, articular e propor políticas públicas que visem a promoção da cidadania e a
garantia de direitos da população em situação de rua, considerando as suas
especificidades;
5. promover a produção de conhecimento sobre políticas públicas para a população em
situação de rua e sobre este público em geral;
6. atuar em parceria com outros órgãos da Administração Pública Municipal, Estadual e
Federal na promoção da intersetorialidade e da efetividade das políticas públicas para a
população em situação de rua;
7. apoiar tecnicamente os órgãos que executam políticas e programas para a população
em situação de rua, especialmente nas fases de planejamento e avaliação;
8. acompanhar a implementação de políticas para a população em situação de rua;
9. promover o acesso da população em situação de rua às políticas públicas em geral;
10. apoiar a Ouvidoria de Direitos Humanos, especialmente no tocante à população em
situação de rua.
11. promover e supervisionar ações para localização de familiares e de pessoas
desaparecidas dentre os usuários das redes de atendimento da Prefeitura;
12. coordenar o cadastramento de informações referentes a pessoas desaparecidas em
sistema de localização de desaparecidos e promover divulgação, conforme o caso, nas
ações de comunicação da SMDHC;
13. propor, criar ou mapear ferramentas que facilitem a busca de familiares ou de
pessoas desaparecidas;
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14. orientar familiares de pessoas desaparecidas acerca de procedimentos cabíveis;
15. promover ações para garantia de sigilo dos dados e orientar as redes de atendimento
da Prefeitura quanto ao trato de casos de desaparecimento ou busca de familiares;
16. efetuar ações de localização de familiares em casos de registros de óbitos não
identificados ou identificados e não reclamados
17. formular e implementar políticas, programas e ações de prevenção ao uso abusivo
de álcool e outras drogas e de acolhimento e atendimento a usuários de substâncias
psicoativas e suas famílias;
18. promover a cidadania, respeito aos direitos humanos e combate a todas as formas
de discriminação e preconceito contra usuários de substâncias psicoativas;
19. articular a rede de serviços de prevenção, tratamento e acolhimento de usuários de
substâncias psicoativas do Município;
20. oferecer base de apoio para reinserção social e profissional de usuários de
substâncias psicoativas em tratamento;
21. promover, produzir e disseminar o conhecimento sobre o uso abusivo de álcool e
outras drogas.
Gerência da Diversidade
1.
Formular, coordenar e articular Políticas e diretrizes para a reparação e promoção
da cidadania LGBT;
2.
Implementarpolíticas de promoção da reparação e promoção da cidadania LGBT
em conjunto com osórgãos da Prefeitura Municipal de Porto Seguro ,em especial das
áreas de saúde, educação, habitação, trabalho e ação social;
3.
Formular, coordenar e avaliarpolíticaspúblicasafirmativas de proteção dos direitos
de indivíduosafetados por formas de intolerância e de políticas de promoção da
cidadania LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros);
4.
Formularpolíticas para a inclusãosocioeconômica da população LGBT com
desenvolvimento de ações de formaçãocontinuada, com foconasmedidas de promoção
da igualdade de oportunidades;
5.
Articular, promoção e acompanhamento da execução dos programas de
cooperação com organismosnacionais, estrangeiros e internacionais, públicos e
privados, voltados à implementação da promoção de políticas de reparação, promoção
da cidadania LGBT;
6.
Formular, coordenar e acompanharpolíticastransversais de governo para a
reparação, promoção da cidadania LGBT;
7.
Acompanhar o cumprimento das legislações que asseguramosdireitos da
comunidade LGBT, adotando, se necessário, medidasadministrativascabíveis;
8.
Combater à violência contra a comunidade LGBT, à xenofobia e àsoutrasformas
de discriminação e intolerância de orientação sexual e de gênero;
9.
Articular com instituiçõesafins para realização de atividadesestratégicas,
relacionadas à finalidade da Secretaria.
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➢
Pela Superintendência da Infância e Juventude
Gerênciada Infância e Juventude
1.
Formular de diretrizes da política municipal relacionada aos direitos das crianças e
adolescentes e da juventude, inclusive fixando prioridades para a definição das ações
correspondentes e a aplicação de recursos;
2.
Desenvolver programas, projetos e ações, em articulação e cooperação com os
demais órgãos e entidades dos Municípios, Estados e União, visando facilitar e apoiar a
inclusão do conceito e da prática do enfoque de gênero nas políticas públicas municipais;
3.
Implementar de políticas públicas de prevenção, enfrentamento e atenção integral
às crianças e adolescentes em situação de violência;
4.
Desenvolver de programas, projetos, ações e serviços para salvaguardar e
promover os direitos das crianças e dos adolescentes, bem como da juventude;
5.
Promover Apoio às iniciativas que promovam a equidade de gênero,
empoderamento e autonomia para a inclusão social e econômica da juventude de baixa
renda, proporcionando a capacitação para o desenvolvimento de atividades produtivas
com retorno financeiro, acesso a crédito e comercialização de produtos e serviços;
6.
Desenvolver parcerias com a União, Estados e outros Municípios, visando ampliar
e melhorar a qualidade dos serviços de atenção às crianças e adolescentes e aos jovens,
vítimas de quais quer tipo de violência, dentre elas a doméstica e sexual, em estreita
articulação com a sociedade civil, em especial com instituições de referência para a
juventude e para crianças e adolescentes;
7.
Participar e contribuir para a implementação, no Município, dos Planos Nacionais,
Portarias Ministeriais e outros atos governamentais atinentes aos direitos das crianças
e adolescentes e da juventude;
8.
Promover ações de fortalecimento das organizações sociais de jovens e de
assistência às crianças e adolescentes, através de orientação para sua regularização e
capacitação para a elaboração de projetos de auto sustentação;
9.
Promover a Administração de equipamentos e serviços de atendimento a criança
e adolescente vítima ou testemunha de violência;
10. Promover apoio a eventos, cursos, campanhas, seminários, encontros, feiras e
atividades afins que atendam a finalidade do Órgão;
11. Promover conferências municipais de políticas públicas, juntamente com os
Conselhos de Direitos, da área de atuação da Secretaria, em parceria com a sociedade
civil e o movimento social;
12. Efetivar, em âmbito municipal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e das
legislações pertinentes aos direitos da criança e do adolescente;
13. Promover cooperação e intercâmbio com organismos similares no âmbito estadual,
nacional e internacional, a fim de estabelecer estratégias comuns de implementação de
políticas públicas para a criança e adolescente e para a juventude;
14. Promover Apoio, acompanhamento, assessoramento, bem como o fornecimento
de subsídios para a elaboração de normas, na sua área de competência, visando à
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formulação de políticas de atenção, promoção, atendimento e defesa dos direitos das
crianças e adolescentes e da juventude, no âmbito do Município, em articulação com
órgãos e entidades afins, da Prefeitura Municipal de Porto Seguro.
➢
Pela Superintendência de Assuntos Indígenas, Quilombolas
ComunidadesTradicionais - SIQC
Gerência de Políticas indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais

e

1.
Coordenarações e grupos temáticos destinados à implementação de políticas
públicas voltadas para as comunidades tradicionais;
2.
estabelecer as diretrizes para aspolíticas
3.
Públicasvoltadas para os povos indígenas, bem como a definição das ações de
curto, médio e longoprazo;
4.
estabelecer, emparceria com instituições públicas e privadas afins, as bases, as
diretrizese as condições operacionais para a açãoconjunta e integrada, visando garantir
oprocesso de racionalização, somatização,qualificação e quantificação das ações de
Governo voltadas para os povos indígenas no Município;
5.
de liberar, apresentandosugestõesaosórgãosmunicipais, estaduais, federals e
internacionais para aimplementação de políticaspúblicas deapoioaospovosindígenas e
suascomunidades;
6.
analisar, darparecer e deliberarsobre oconteúdo das leis, decretos, portarias
ounorms oriundos dos órgãos municipais a serem encaminhados para publicação
ecumprimento de decisões referentes aos povos indígenas;
7.
definir, estabelecer e aprovarcritérioscomplementaresaoscritériosnacionais
eestaduais de políticas públicas voltadas aos povos indígenas nas ações em que o
Município for parceiro;
8.
analisar, definir e homologar a relação dosbeneficiários dos projetospúblicos
doMunicípioreferentesaospovosindígenas;
9.
aprovar a programação e deliberarsobretoda a aplicação dos recursos úblicos
destinados àsquestõesindígenas, bem como supervisionar as obras, serviços de
assistência técnica, créditos, vistorias de toda ordem, ações de cadastro e outras ações
previamente estabelecidas;
10.
analisar e discutir os critérios estabelecidos para a implementação de atividades
econômicas e infra-estruturais que, estandodevidamenteprogramadas, gerem impactos
ambientais, econômicos e sócio culturais sobre os povos indígenas;
11.
estimular a elaboração de planos participativos com as comunidades indígenas,
destinados ao seu desenvolvimento auto sustentável e ecológicamente viável, em
articulação com os planos municipais,estaduais e nacionais;
12.
definir e coordenar aimplantação, a manutenção e a alimentação de um banco
dedados informatizado e unificado com as informações sobreo spovos indígenas
noMunicípio;
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13.
programar, aprovar e tornarpúblico ocalendárioanual de suasreuniões;
14.
deliberar, determinando, quando necessário e conveniente, a instalação de
câmarastécnicaspara aprofundar determinados temas específicos, exigindo a emissão
de pareceres às consultas feitas pelo Conselho, dandopublicidadeaosmesmos;
15.
estimular e apoiar a mobilização e aorganização dos povosindígenas e
suascomunidades;
16.
receber, examinar e encaminhar aos órgãoscompetentes, denúnciasrelativas à
violaçãodos direitos dos povosindígenas, requerendoprovidênciasefetivas;
17.
acompanhar,
subsidiariamente,
osprocessosjudiciais
que
envolvamíndiosoucomunidadesindígenas;
18.
recomendar convênios e acordos com outrasinstituiçõesvisando à implementação
de suasfinalidades;
19.
apreciar
e
decidirsobreosassuntosrelacionadosàsquestõesindígenas
noMunicípio,
sinalizandoosencaminhamentos
eas
atividades
a
seremefetivadaspelosparceirosestabelecidosemconvênios.
Pela Superintendência de Igualdade Racial
Gerência de Políticas para Igualdade Racial
1. Formular
a
Política
de
Promoção
da
Igualdade
Racial,
bemcomoestabelecerseusprincípios ediretrizes;
2. Pesquisar, estudar e estabelecersoluções para osproblemasreferentesaocumprimento
dos tratados e convençõesinternacionais de combateaoracismo, preconceito e
outrasformas de discriminação e àsviolações de direitoshumanos;
3. Formularcritérios e parâmetros para aimplementação das políticaspúblicassetoriais à
populaçãonegra ecomunidadesnegrastradicionais, emconsonância com a Convenção
169 da OIT e com o Decreto Federal nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007;
4. Instituirinstânciascompostas por membrosintegrantes do Conselho e convidados, com a
finalidade de promover a discussão e aarticulaçãoemtemasrelevantes para a
implementação dos princípios e diretrizes da Política de Igualdade Racial;
5. Identificar necessidades, propor medidas ou instrumentos necessários à implementação,
acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas setoriais relevantes para o
exercício efetivo dos direitos sociais, ambientais, econômicos, culturais e religiosos
relativos à igualdade racial;
6. Zelar pela diversidade cultural da população negra, especialmente pela preservação da
memória e das tradições africanas e afro-brasileiras, constitutivas da formação histórica
e social da populução negra;
7. Acompanhar e propormedidas de proteção a direitos violados ou ameaçados de violação
por discriminação étnico-racial em todas as suas formas e manifestações;
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8. Identificar sistemas de indicadores, com o objetivo de estabelecer metas e
procedimentos para monitorar as atividades relacionadas com a promoção da Igualdade
racial no município ;
9. Receber e encaminhar aos órgãos competentes denúncias, reclamações,
representações de quaisquer pessoas ou entidades, em razão das violações de direitos
de indivíduos e grupos étnico-raciais;
10. Propor a adoção de mecanismos e instrumentos que assegurem a participação e o
controle popular de políticas públicas de promoção da igualdade racial, por meio da
elaboração de planos, programas, projetos e ações, bem como os recursos públicos
necessários para tais fins;
11. Propor os poderes constituídos modificações nas estruturas dos órgãos governamentais
diretamente ligados às políticas públicas da população negra, visando à promoção da
igualdade racial;
12. Subsidiar a elaboração de leis atinentes aos interesses da população negra e
comunidades negras tradicionais;
13. Incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e pesquisas no campo da igualdade
racial no município de Porto Seguro;
14. Promover o intercâmbio com entidades públicas, particulares, organismos nacionais e
internacionais, visando atender a seus objetivos;
15. Pronunciar-se sobrematérias que lhes sejam submetidas pela Diretoria da Igualdade
Racial.
Pela Superintendência de Serviços de Assistência Jurídica Municipal Gratuita –
SSAJ
1. Prestar serviço de assistência jurídica gratuita à população carente do município, nas
áreas da família, cível, dentre outras, de forma direta ou indireta;
2. Promover os meios necessários ao acompanhamento dos processos jurídicos junto às
diversas instâncias nas esferas Municipal, Estadual e Federal, conforme o caso;
3. Proceder à integração com a Procuradoria Geral do Município, visando o monitoramento
conjunto das questões de interesse municipal;
4. Articular ações governamentais e não governamentais, visando cumprir os direitos da
criança e do adolescente;
5. Exercer outras competências correlatas.
➢ Pela Superintendência de Trabalho, Emprego e Renda – STER
Gerência de Relação de Trabalho e Intermediação de Mão de obra;
1. Captar vagas de trabalho junto à iniciativa privada e outras instituições de geração de
emprego;
2. Atender e cadastrar trabalhadores nos serviços de intermediação de mão-de-obra;
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3. Elaborar, acompanhar e gerir os Planos de Trabalhos dos convênios de intermediação
de mão-de-obra;
4. Identificar demandas nos serviços de intermediação de mão-de-obra para formação
de cursos de qualificação do trabalhador;
5. Firmar parcerias com instituições públicas, privadas e sem fins lucrativos, visando
ampliar os serviços de intermediação de mão-de-obra e desenvolvimento do trabalhador;
6. Manter relacionamento com os órgãos concedentes dos recursos, para a renovação
dos convênios de repasses;
7. Apoiar os serviços de intermediação de mão-de-obra visando a garantia para a
manutenção dos serviços de atendimento ao trabalhador em suas demandas diárias.
Gerência de Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.
1. Elaborar ações, projetos, serviços e programas direcionadas à erradicação do
Trabalho Infantil;
2. Elaborar o Plano de Atividades para o desenvolvimento das Ações Estratégicas do
PETI;
3. Acompanhar periodicamente a realização da execução das metas e dos objetivos;
4. Realizar ajustes no processo de execução das Ações Estratégicas do PETI;
5. Promover capacitação e sensibilização sobre o desenvolvimento das Ações
Estratégicas do PETI pelos integrantes do Grupo de Trabalho em suas respectivas áreas
de atuação;
6. Organizar, mobilizar e coordenar as Audiências Públicas;
7. Denunciar aos órgãos competentes a ocorrência do trabalho infantil;
8. Contribuir para o levantamento e consolidação das informações na operacionalização
e intervenção das ações implantadas.

Pela Superintendência de Ações e Benefícios Sociais – SPBS
Gerência de Ações e Benefícios Sociais
1. Promover atividades relativas ao atendimento social, de acordo com as demandas que
se apresentem na comunidade;
2. Executar as políticas públicas na área social, consoante as determinações legais;
3. Executar os programas e projetos da área social e afim;
4. Atendimento e monitoramento dos benefícios de ação continuada;
5. Promover atividades relativas à concessão de benefícios pontuais, de acordo com as
demandas que se apresentem na comunidade;
6. Definir as políticas públicas na área de promoção humana e bem-estar social;
7. Elaborar, implementar e acompanhar os programas e projetos sociais;
8. Promover a inter-setorialidade e a inter-institucionalidade para a implementação de
políticas sociais;
9. Elaborar e executar programas sob a forma de Convênios junto à União, estado e
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Entidades nacionais, privadas ou não, estimulando a política de cooperação e
intercâmbio institucional;
10. Promover a execução de programas destinados à melhoria das condições
socioeconômicas da população;
11. Elaborar políticas de assistência social;
12. Gerenciar a rede de assistência social;
13. Divulgar os resultados da implementação da política social de cooperação técnicofinanceira na condução de ações no campo social;
14. Exercer outras competências correlatas.
Gerência dos Centros de Referência e Assistência Social
Subgerência dos CRAS e do CREAS
1. prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação
de situações de fragilidade social vivenciadas;
2. promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo
e a autonomia das famílias e comunidades;
3. promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços
socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social
de assistência social;
4. promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de
direitos;
5. apoiar famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de
cuidados, por meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências
familiares;
6. direcionar os componentes das famílias para os cursos profissionalizantes e/ou
capacitação para inserção no mercado de trabalho, visando propiciar sua autonomia e
consequentemente a melhoria das condições de vida da sua família;
7. Garantir atendimento ético e com equidade nos Centros de Referência de Assistência
Social – CRAS, conforme preconiza a Política Nacional de Assistência Social;
Gerência do Fundo Municipal de Assistência Social - GFMAS
Subgerência de Execução Financeira
1. Elaborar a programação financeira do Fundo, acompanhar a sistematização e a
padronização da execução financeira;
2. Apresentar ao coordenador executivo a situação financeira e econômica do
FMAS;
3. Propor à Coordenadoria do Fundo, Normas sobre a programação financeira do
Fundo;
4. Acompanhar e verificar o fluxo mensal de Receitas ingressadas no Fundo,
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realizando conciliações bancárias correspondentes;
5. Executar outras atividades correlatas.
6. Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo;
7. Fazer empenhos, liquidação das despesas do Fundo;
8. Realizar junto com o setor de patrimônio a manutenção e controle necessário à
identificação dos bens patrimoniais do Fundo;
9. Preparar as demonstrações de Receitas e Despesas a serem encaminhadas ao
Secretario por intermédio da coordenadoria;
10. Manter os controles necessários sobre Convênios e contratos de prestação de
serviços;
11. Emitir relatórios mensais e para balanço geral do Fundo;
12. Elaborar o quadro de quotas bimestrais que serão distribuídos entre as unidades
executoras do Sistema Municipal de Educação;
13. Executar outras atividades correlatas.
Subseção XXI
Secretaria Municipal de Relações Institucionais – SERIN
Art. 35 - À Secretaria de Relações Institucionais, diretamente subordinada ao Chefe do
Poder Executivo Municipal, que tem por finalidade realizar a interlocução do Poder
Público Municipal com o Poder Legislativo Municipal e outros Poderes Constituídos,
competindo-lhe:
Pela Diretoria de Articulação Governamental
Gerência de Assuntos Federativos
1. estimular, promover e articular o relacionamento do Poder Executivo Municipal com
osdemaisPoderes e Órgãos Municipais emarticulação com os governos estadual e
federal;
2. assessorar o Secretário nos assuntos de sua área de atuação;
3. subsidiar e apoiar os órgãos em suas articulações com o Governo estadual e federal,
notadamente aquelas que envolvam projetos e convênios de cooperação;
4. acompanhar as informações, promover estudos e propor ecomendações que
possibilitem o aperfeiçoamento das ações entre as esferas de Governo, emarticulação
com osórgãos e entidades envolvidos;
5. subsidiar e estimular a integração do Município nos planos e programas de iniciativa dos
Governos Federal e Estadual;
6. contribuir com os órgãos dos Governos Federal e Estadual nas ações que tenham
impacto nas relações federativas;
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7. estimular e apoiar processos de cooperação entre osMunicípios, Estado e União;
8. apoiar e estimular a implementação dos Conselhos de Desenvolvimento Regional,

emarticulação com a Secretaria do Planejamento e emconsonância com o Governo
Estadual e Federal.
Gerência de Assuntos Legislativos
1. assessorar o Secretário nas atividades decorrentes das relações do Poder Executivo
com o Poder Legislativo do Município;
2. fornecer subsídios ao Secretário da pasta no desempenho de suas atribuições de
assessoramento ao Prefeito, quanto à análise política da ação governamental municipal;
3. acompanhar a tramitação, junto à Câmara Municipal de Porto Seguro dos Projetos de
Lei, especialmente aqueles de iniciativa do Prefeito Municipal;
4. promover a articulação entre os Poderes Executivo e Legislativo, no que se refere às
proposições emtramitação na Câmara Municipal de Porto Seguro, observadas as
competências da Diretoria relativas à análise de mérito, de oportunidade e de
compatibilidade com as diretrizes governamentais;
5. apoiaros órgãos e entidades da Administração Pública Municipal em seu relacionamento
com o Poder Legislativo Municipal;
6. examinar os assuntos atinentes às relações de membros do Poder Legislativo com o
Governo Municipal, a fim de submetê-los à superior decisão do Secretário da Pasta e do
Prefeito Municipal;
7. realizar outras atividades determinadas pelo Secretário.
CAPÍTULO V
DOS CARGOS EM COMISSÃO
Art. 37 Os cargos de provimento em comissão se destinam a atender encargos de
comando e assessoramento dos níveis de primeiro, segundo e terceiro escalão de
autoridades da Administração Pública Municipal, providos mediante livre escolha do
Chefe do Executivo, entre as pessoas que reúnam condições e satisfaçam os requisitos
legais e necessários para a investidura no serviço público.
Parágrafo único. Os cargos de que trata este artigo serão exercidos, preferencialmente,
por servidores estáveis ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, quando
for o caso.
Art. 38 Os ocupantes de cargos em comissão serão remunerados na forma de Lei.
Art. 39 O servidor efetivo, quando investido em cargo de provimento em comissão,
poderá optar em receber o valor do vencimento equivalente a este cargo que neste caso,
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será pago como vencimento básico enquanto durar a investidura, ou em receber o valor
do vencimento equivalente ao cargo efetivo já ocupado acrescido de 30% do valor do
símbolo do cargo em comissão.
Art. 40. Ficam extintos os Cargos de Provimento em comissão que compõem as Leis
Municipais nº. 804/2009; nº 842/2009; 844/2009, nº1041/2012, nº 1123/2013, nº
1135/2014; nº 1258/2015; nº 1275/2015, nº 1372/2017, nº 1432/2018, nº 1456/2018, nº
1498/2019, nº 1551/2020.
Art. 41 Ficam criados os Cargos em Comissão de Provimento em comissão, de livre
nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo Municipal, constantes dos
Anexos I e II, com os respectivos quantitativos e valores dos cargos por Secretaria e
Órgãos, partes integrantes desta Lei, no Anexo III consta o Organograma e no anexo IV
ficam dispostos os cargos que serão extintos.
SEÇÃO I
DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
Art. 42. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% (um por cento) a cada
ano de serviço público efetivamente prestado ao Município as autarquias e às fundações
públicas municipais, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) sobre
o vencimento básico ou do cargo em comissão, quando a opção for pela percepção do
valor integral do símbolo de que é ocupante, na forma prevista em lei.
§ 1º - Para efeito do adicional, considera-se de efetivo exercício o tempo de serviço
prestado, sob qualquer regime de trabalho, na Administração Pública direta e indireta do
Município.
§ 2º - Para cálculo do adicional, não serão computadas quaisquer parcelas pecuniárias,
ainda que incorporadas ao vencimento para outros efeitos legais.
§ 3º - O adicional será devido a partir do mês em que o servidor completar o anuênio.
§ 4º -O servidor beneficiado pela estabilidade econômica na forma prevista no artigo 43
da presente lei, terá o adicional de tempo de serviço a que faça jus calculado sobre o
valor do símbolo do cargo em que tenha se estabilizado, quando for este superior ao
vencimento do cargo permanente que ocupe.
SEÇÃO II
DA ESTABILIDADE ECONOMICA
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Art. 43 - Ao servidor que tiver exercido por 10 (dez) anos, contínuos ou não, cargo de
provimento em comissão municipal, é assegurada estabilidade econômica, consistente
no direito de continuar a perceber, no caso de exoneração ou dispensa, como vantagem
pessoal, retribuição equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do símbolo
correspondente ao cargo de maior hierarquia que tenha exercido por mais de 2 (dois)
anos.
§ 1º - O tempo de exercício em cargos em comissão ou funções de confiança, para efeito
de reconhecimento do direito à estabilidade econômica, que se constitui com a
exoneração ou dispensa do cargo de provimento em comissão, fixando-se neste
momento seu correspondente valor, somente poderá ser computado em um vínculo
funcional efetivo, vedado o seu fracionamento para aquisição do mesmo benefício em
outro vínculo de igual natureza que porventura o servidor esteja investido.
§ 2º - A vantagem pessoal por estabilidade econômica será reajustada sempre que
houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada, observando-se as correlações
e transformações estabelecidas em lei.
§ 3º - O servidor beneficiado pela estabilidade econômica que vier a ocupar outro cargo
de provimento em comissão deverá optar, enquanto perdurar esta situação, entre a
vantagem pessoal já adquirida e o valor da gratificação pertinente ao exercício do novo
cargo.
§ 4º - O servidor beneficiado pela estabilidade econômica que vier a ocupar, por mais de
2 (dois) anos, outro cargo de provimento em comissão, poderá obter a modificação do
valor da vantagem pessoal, passando está a ser calculada com base no valor do símbolo
correspondente ao novo cargo.
§ 5º - O valor da estabilidade econômica não servirá de base para cálculo de qualquer
outra parcela remuneratória.
§ 6º - Para os efeitos deste artigo será computado o tempo deexercício de cargo em
comissão da administração direta municipal, na forma prevista no CAPUT da presente
lei.
§ 7º - A incorporação da vantagem pessoal, nas hipóteses do parágrafo anterior, será
calculada e fixada com base no valor do símbolo correspondente ao cargo de provimento
em comissão da administração direta municipal, onde seja o servidor lotado, que mais
se aproxime do percebido pelo mesmo, não podendo exceder o valor do símbolo
correspondente ao cargo de maior hierarquia.
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§ 8º - A concessão de estabilidade econômica, com utilização de tempo de serviço
prestado na forma do § 6º deste artigo, só poderá ocorrer findo o prazo do estágio
probatório.
SEÇÃO III
DO TETO DE REMUNERAÇÃO
Art. 44 Ressalvados os casos de acumulação licita, os servidores municipais não
poderão perceber, mensalmente, importância superior à do subsidio percebido pelo
Chefe do Executivo Municipal.
Parágrafo único. Ficam excluídas do limite estabelecido neste artigo as
seguintes parcelas:
I - salário família;
II - gratificação natalina;
III - adicional por tempo de serviço;
IV - Adicional de férias.
IV - Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;
SEÇÃO IV
DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET
Art. 45 A gratificação pelo exercício funcional por Concessões Especiais de Trabalho
- CET, criada pela Lei Municipal 738, de 06 de dezembro de 2007, em seu artigo 4º, será
concedida respeitando as condutas previstas neste artigo e em obediência as medidas
determinadas no artigo 8º, incisos I e IV da Lei Complentar 173 de 27 de maio de 2020:
§ 1º - A gratificação de que trata este artigo será concedida até o limite máximo de 80%
(oitenta por cento), incidente sobre o vencimento básico ou sobre o valor do símbolo do
cargo em comissão ou da função gratificada que for percebido pelo servidor, com vistas
a:
I. Compensar a extensão não eventual da jornada de trabalho, sendo incompatível com o
pagamento de horas extras.
II. Remunerar os ocupantes de cargos ou funções, cujo exercício sujeita seu titular a maior
grau de responsabilidade, dedicação por tempo integral ou comprovada distinção no
desempenho de suas atribuições;
§ 2º - Tratando-se de servidor designado para substituir o titular afastado a qualquer
título, inclusive os decorrentes de exoneração, a concessão fica limitada ao idêntico
percentual do servidor substituído, desde que não acarretem aumento de despesa, nos
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termos do inciso IV do artigo 8º da Lei federal complementar nº 173, de 27 de maio de
2020.
§ 3º - A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), de que trata o presente
será concedida mediante ato do Chefe do Executivo Municipal.
Art. 46 O servidor perderá o direito à gratificação pelo exercício funcional por Condições
Especiais de Trabalho - CET quando afastado do exercício do cargo, salvo nas hipóteses
previstas nos estatutos, dos servidores publicos municipais.
Art. 47O pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho é
incompatível com a percepção da gratificação pela prestação de serviço extraordinário.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 48 A Prefeitura adotará o planejamento como instrumento de ação para o
desenvolvimento físico, territorial, econômico, social e cultural da comunidade, assim
como a aplicação dos recursos humanos, materiais e financeiros do Governo.
Art. 49. A Prefeitura recorrerá sempre que admissível, conveniente, oportuno e
aconselhável a contratos, concessões, permissões ou Convênios com pessoas ou
Entidades do setor privado para a execução de obras e serviços, desde que em caráter
temporário ou sazonal, de forma a alcançar melhor rendimento, evitando novos encargos
permanentes e ampliação desnecessária do quadro de servidores.
Art. 50. Os Órgãos da estrutura administrativa, objeto desta Lei, serão preenchidos
levando-se em conta a conveniência, a necessidade e o interesse da Administração
Municipal.
Art. 51 Os Órgãos deliberativos e normativos serão providos por servidores e membros
da comunidade, considerando-se a participação de seus membros como de relevante
serviço público prestado ao Município.
Art. 52 Verificada a necessidade ou conveniência, poderá o Prefeito Municipal designar
um secretário para responder cumulativamente por outra Secretaria, não lhe cabendo
para tanto qualquer acréscimo de subsídios.
Art. 53 Os Órgãos colegiados desta Lei terão suas competências, organização,
composição e normas de funcionamento definidos em seus respectivos regimentos
próprios que serão aprovados mediante Decreto do Prefeito.
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Art. 54 O Prefeito mediante Decreto, nomeará os ocupantes dos cargos de provimento
em comissão, sendo demissíveis “AD NUTUM”.
Art. 55 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a editar no prazo de 90
(noventa) dias, mediante Decreto o Regimento Interno da Prefeitura Municipal de Porto
Seguro, o qual complementará a Estrutura Administrativa estabelecida nesta Lei.
Art. 56 Os ocupantes de cargos de provimento em comissão, constantes dos Anexos I
e II desta Lei, ficam sujeitos a uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 57 O exercício dos cargos de provimento em comissão estabelecidos nos Anexos I
e II é incompatível com percepção de quaisquer vantagens relacionadas com a
prestação de serviços extraordinário.
Art. 58 O servidor municipal investido em cargo de provimento permanente terá direito
a perceber pelo exercício do cargo de provimento em comissão, gratificação equivalente
a 30% (trinta por cento) do valor correspondente ao símbolo respectivo ou optar pelo
valor integral do símbolo, que neste caso, será pago como vencimento básico enquanto
perdurar a investidura do Servidor.
Parágrafo Único – O servidor substituto perceberá a partir do 10º (décimo) dia
consecutivo, a remuneração do cargo substituto, paga na proporção dos dias de efetiva
substituição, sendo-lhe facultado exercer quaisquer das opções previstas neste artigo,
assegurada à contagem do tempo de serviço respectivo para efeito de estabilidade
econômica.
DAS JORNADAS, HORÁRIOS E REGIME DE TRABALHO.
Art. 59 Compete ao Município de Porto Seguro, em legislação específica, disciplinar,
dentro dos limites constitucionais, que dizem respeito a jornadas, horários e regime de
trabalho de seus servidores, observados os limites mínimos e máximos:
§ 1º Para efeito do cumprimento da jornada de trabalho, serão considerados:
I. 04 (quatro) horas diárias, 20 (vinte) horas semanais, 120 (cento e vinte) horas mensais;
II. 06 (seis) horas diárias, 30 (trinta) horas semanais, 180 (cento e oitenta) horas mensais;
III. 08 (oito) horas diárias, 40 (quarenta) horas semanais, 220 duzentos) horas mensais;
§ 2º Os servidores permanecerão nas jornadas de trabalho que estiverem cumprindo na
data de publicação desta Lei.
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§ 3º Os servidores poderão trabalhar em regime especial de trabalho em escala de
revezamento, em serviços diurno e/ou noturno.
§4º A jornada de trabalho nas repartições municipais será fixada por decreto do Prefeito
Municipal, de acordo com a necessidade e conveniência dos serviços.
§5º Lei municipal estabelecerá critérios para a compatibilização de seus quadros de
pessoal ao disposto nesta lei e à reforma administrativa dela decorrente.
Art. 60 Para implantação da presente Lei e sua adequação à Lei Orçamentária do
Exercício de 2021, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover abertura de
Créditos Suplementares, transposições, transferências e remanejamento de recursos
necessários para consecução da presente Lei.
Art. 61 Fica autorizado o pagamento de décimo terceiro salário e concessão de férias
para Prefeito, Vice Prefeito e Secretários Municipais
Art. 62 Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de setembro de 2021, revogadas as
disposições em contrário, especialmente as Leis Municipais nº. 804/2009; nº 842/2009;
844/2009, nº1041/2012, nº 1123/2013, nº 1135/2014; nº 1258/2015; nº 1275/2015, nº
1372/2017, nº 1432/2018, nº 1456/2018, nº 1480/2019 nº 1498/2019, nº 1516/2019, nº
1551/2020, e o art. 49, da Lei 1459/2018, ficando modificados as redações dos art. 4º
da Lei 897/2010, art. 3º, da Lei 898/2010 e art 3º da Lei 899/2010 passando esta matéria
a ser aplicada na forma do art. 44 desta Lei e revogados os incisos, I, II do art. 3º da Lei
899/2010, em obediência ao Artigo 37, inciso XI da Contituição Federal.
GABINETE DO PREFEITO DE PORTO SEGURO
14 de setembro de 2021.

JANIO NATAL ANDRADE BORGES
Prefeito Municipal
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ANEXO I
TABELA DE VALORES DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - DAS
Símbolo
Valor (R$)
DAS -1
11.000,00
DAS – 1A
7.000,00
DAS – 1B
6.000,00
DAS – 1C
4.800,00
DAS – 1D
4.000,00
DAS – 1E
3.600,00
DAS – 2
3.380,00
DAS – 2D
3.200,00
DAS - 3
2.800,00
DAS - 3B
2.600,00
DAS – 3C
2.400,00
DAS – 4
2.200,00
DAS – 4A
1.900,00
DAS - 5
1.560,00
DAS – 5A
1.400,00
DAS - 6
1.280,00
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO - DAI
Símbolo
Valor (R$)
DAI – 1
1.200,00
DAI – 2
1.160,00
DAI – 3
1.150,00
DAI – 4
1.130,00
DAI – 5
1.100,00
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ANEXO II
TABELA DE VALORES DE CARGOS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO E DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIREÇÃO
E ASSESSORAMENTO SUPERIOR (DAS) E DE DIREÇÃO E
ASSESORAMENTO INTERMEDIÁRIO (DAI), POR ORGÃOS
1-GP-GABINETE DO PREFEITO

SÍMBOLO

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

CUSTO PARCIAL

CHEFE DE GABINETE

DAS – 1

1

R$11.000,00

R$11.000,00

ASSESSOR ESPECIAL I
ASSESSOR JURÍDICO

DAS – 1A
DAS - 1C

6
1

R$7.000,00
R$4.800,00

R$42.000,00
R$4.800,00

ASSESSOR ESPECIAL II
ASSESSOR ESPECIAL III

DAS - 1C
DAS - 1D

6
6

R$4.800,00
R$4.000,00

R$28.800,00
R$24.000,00

ASSESSOR ESPECIAL IV

DAS - 1E

6

R$3.600,00

R$21.600,00

CHEFE DE CERIMONIAL

DAS – 2

1

R$3.380,00

R$3.380,00

ASSESSOR TÉCNICO

DAS -3

4

R$2.800,00

R$11.200,00

ASSESSOR ADMINISTRATIVO - I

DAS - 3C

10

R$2.400,00

R$24.000,00

SECRETÁRIA DE GABINETE

DAS - 4A

1

R$1.900,00

R$1.900,00

ASSESSOR ADMINISTRATIVO - III DAS -5A

20

R$1.400,00

R$28.000,00

OFICIAL DE GABINETE
SUBTOTAL

5
67

R$2.200,00

R$11.000,00
R$211.680,00

2-GVP-GABINETE
DO
VICEPREFEITO
ASSESSOR I
DAS-4
SECRETÁRIA DE GABINETE
DAS - 4A

1
1

R$2.200,00
R$1.900,00

R$2.200,00
R$1.900,00

ASSISTENTE
SUBTOTAL

1
3

R$1.150,00

R$1.150,00
R$5.250,00

1

R$11.000,00

R$11.000,00

PROCURADOR GERAL ADJUNTO DAS – 1A

1

R$7.000,00

R$7.000,00

PROCURADOR ADJUNTO
ADMINISTRATIVO

1

R$6.000,00

R$6.000,00

DAS-4

DAI-3

3-PGM-PROCURADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO
PROCURADOR
GERAL
DO
DAS – 1
MUNICÍPIO

DAS – 1B
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PROCURADOR
ADJUNTO
AMBIENTAL
PROCURADOR ADJUNTO FISCAL
PROCURADOR ADJUNTO DE
LICITAÇÃO
PROCURADOR ADJUNTO DA
SAÚDE
PROCURADOR ADJUNTO DA
EDUCAÇÃO
ASSESSOR JURÍDICO

DAS – 1B

1

R$6.000,00

R$6.000,00

DAS – 1B

1

R$6.000,00

R$6.000,00

DAS – 1B

1

R$6.000,00

R$6.000,00

DAS – 1B

1

R$6.000,00

R$6.000,00

DAS – 1B

1

R$6.000,00

R$6.000,00

DAS-1C

6

R$4.800,00

R$28.800,00

ASSESSOR ADMINISTRATIVO - I

DAS - 3C

2

R$2.400,00

R$4.800,00

SECRETÁRIA DE GABINETE

DAS- 4A

1

R$1.900,00

R$1.900,00

ASSESSOR I
ASSISTENTE
SUBTOTAL
4-CGM-CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADOR
GERAL
MUNICÍPIO
SUPERINTENDENTE

DAS-5
DAI-3

2
3
22

R$1.560,00
R$1.150,00

R$3.120,00
R$3.450,00
R$96.070,00

DAS-1

1

R$11.000,00

R$11.000,00

DO

DAS - 2

2

R$3.380,00

R$6.760,00

ASSESSOR TÉCNICO

DAS - 3

2

R$2.800,00

R$5.600,00

SECRETÁRIA DE GABINETE

DAS- 4A

1

R$1.900,00

R$1.900,00

ASSISTENTE
SUBTOTAL
5-SEFAZ-SECRETARIA
MUNICIPAL DE FAZENDA

DAI-3

1
7

R$1.150,00

R$1.150,00
R$26.410,00

SECRETÁRIO MUNICIPAL

SUBSÍDIO/AP

1

R$11.000,00

R$11.000,00

1

R$7.000,00

R$7.000,00

1
1

R$7.000,00
R$7.000,00

R$7.000,00
R$7.000,00

SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DAS – 1A
ADJUNTO
ASSESSOR ESPECIAL I
DAS-1A
TESOURARIA
DAS-1A
ASSESSOR ESPECIAL II

DAS - 1C

2

R$4.800,00

R$9.600,00

ASSESSOR JURÍDICO

DAS - 1C

1

R$4.800,00

R$4.800,00

1

R$3.380,00

R$3.380,00

1

R$3.380,00

R$3.380,00

SUPERVISOR
TÉCNICO
DO
NÚCLEO DE MODERNIZAÇÃO DAS - 2
TRIBUTÁRIA
SUPERVISOR
TÉCNICO
DO
DAS - 2
NÍCLEO DE CONVÊNIOS
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SUPERINTENDENTE
DIRETOR

DAS -2
DAS-4

5
7

R$3.380,00
R$2.200,00

R$16.900,00
R$15.400,00

ASSESSOR II

DAS-5

2

R$1.560,00

R$3.120,00

GERENTE

DAS-5

3

R$1.560,00

R$4.680,00

SECRETÁRIA DE GABINETE

DAS- 4A

1

R$1.900,00

R$1.900,00

ASSISTENTE
SUBTOTAL

DAI-3

3
30

R$1.150,00

R$3.450,00
R$98.610,00

SUBSÍDIO/AP

1

R$11.000,00

R$11.000,00

1

R$7.000,00

R$7.000,00

1
6

R$7.000,00
R$3.380,00

R$7.000,00
R$20.280,00

6-SEGOC-SECRETARIA
MUNICIPAL DE GOVERNO
COMUNICAÇÃO.

E

SECRETÁRIO MUNICIPAL

SECRETARIO
MUNICIPAL
DAS-1A
ADJUNTO
OUVIDOR GERAL
DAS-1A
SUPERINTENDENTE
DAS -2
SUPERVISOR DISTRITAL - I

DAS – 2D

6

R$3.200,00

R$19.200,00

SUPERVISOR DISTRITAL - II

DAS – 3B

6

R$2.600,00

R$15.600,00

SUPERVISOR DISTRITAL - III

DAS - 4

6

R$2.200,00

R$13.200,00

DAS - 3

2

R$2.800,00

R$5.600,00

ASSESSOR TÉCNICO

DAS-3

1

R$2.800,00

R$2.800,00

GERENTE

DAS-5

1

R$1.560,00

R$1.560,00

ASSESSOR II

DAS-5

1

R$1.560,00

R$1.560,00

ASSESSOR DE PUBLICIDADE E
COMUNICAÇÃO DIGITAL

DAS -5

2

R$1.560,00

R$3.120,00

ADMINISTRADOR REGIONAL - I

DAS - 4A

10

R$1.900,00

R$19.000,00

ADMINISTRADOR REGIONAL - II

DAS - 5

10

R$1.560,00

R$15.600,00

ADMINISTRADOR REGIONAL - III

DAS 5 A

6

R$1.400,00

R$8.400,00

SECRETÁRIA DE GABINETE

DAS- 4A

1

R$1.900,00

R$1.900,00

ASSISTENTE
SUBTOTAL

DAI-3

3
64

R$1.150,00

R$3.450,00
R$156.270,00

SUBSÍDIO/AP

1

R$11.000,00

R$11.000,00

SUPERVISOR ANALÍTICO
MIDIAS SOCIAIS

DE

7-SEMIO-SECRETARIA
MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA e OBRAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL
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SECRETARIO
MUNICIPAL
ADJUNTO
SUPERINTENDENTE
ASSESSOR ESPECIAL II
ASSESSOR JURIDICO
DIRETOR
SUPERVISOR
SECRETÁRIA DE GABINETE
GERENCIA
ASSESSOR I
ASSESSOR II
ASSISTENTE
SUBTOTAL
8-SETUR-SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
TURISMO,
SERVIÇOS,
ATIVIDADES
E
TRANSPORTE TURÍSTICO

DAS-1A

1

R$7.000,00

R$7.000,00

DAS -2
DAS - 1C
DAS – 1C
DAS-4
DAS-3
DAS- 4A
DAS - 5
DAS-5
DAS-6
DAÍ -3

3
1
1
5
2
1
2
3
1
1
21

R$3.380,00
R$4.800,00
R$4.800,00
R$2.200,00
R$2.800,00
R$1.900,00
R$1.560,00
R$1.560,00
R$1.280,00
R$1.150,00

R$10.140,00
R$4.800,00
R$ 4.800.00
R$11.000,00
R$5.600,00
R$1.900,00
R$3.120,00
R$4.680,00
R$1.280,00
R$1.150,00
R$66.470,00

SECRETÁRIO MUNICIPAL

SUBSÍDIO/AP

1

R$11.000,00

R$11.000,00

SECRETÁRIO ADJUNTO

DAS - 1A

1

R$7.000,00

R$7.000,00

SUPERINTENDENTE

DAS - 2

2

R$3.380,00

R$6.760,00

DIRETOR

DAS-4

10

R$2.200,00

R$22.000,00

ASSESSOR JURIDICO

DAS - 1C

1

R$4.800,00

R$4.800,00

ASSESSOR ESPECIAL III

DAS- 1D

2

R$4.000,00

R$8.000,00

SUPERVISOR DE ATENDIMENTO
DAS - 3
E FORMAÇÃO

1

R$2.800,00

R$2.800,00

SUPERVISOR DE COMUNICAÇÃO
DAS -3
NA ÁREA DO TURISMO

1

R$2.800,00

R$2.800,00

ASSESSOR DE OBSERVATÓRIO
DA QUALIDADE TURÍSTICA

DAS - 3B

1

R$2.600,00

R$2.600,00

GERENTE

DAS-5

1

R$1.560,00

R$1.560,00

ASSESSOR II

DAS-5

4

R$1.560,00

R$6.240,00

ASSESSOR III

DAS-6

2

R$1.280,00

R$2.560,00

SECRETÁRIA DE GABINETE

DAS- 4A

1

R$1.900,00

R$1.900,00

ASSISTENTE
SUBTOTAL

DAI-3

1
29

R$1.150,00

R$1.150,00
R$81.170,00

9-SELIS-SECRETARIA
MUNICIPAL DO LITORAL SUL
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SECRETÁRIO MUNICIPAL

SUBSÍDIO/AP

SECRETÁRIO ADJUNTO
DIRETOR
GERENTE
ASSESSOR II
SUBGERENTE
OPERADOR DE SERVIÇOS
ASSESSOR III
SECRETÁRIA DE GABINETE
ASSISTENTE
SUBTOTAL
10- Secretaria Municipal de
Planejamento, Projetos Especiais,
Habitação
e
Regularização
Fundiária,
Desenvolvimento
Econômico, Social, Emprego,
Renda e Captação de Recursos SEPLAN
SECRETÁRIO MUNICIPAL
SECRETARIO ADJUNTO DE
PLANEJAMENTO
ASSESSOR JURIDICO
SUPERINTENDENTE
DIRETOR

1

R$11.000,00

R$11.000,00

DAS-1A
DAS-4
DAS-5
DAS-5
DAS-6
DAS - 6
DAS-6
DAS- 4A
DAI-3

1
1
2
1
2
80
1
1
1
91

R$7.000,00
R$2.200,00
R$1.560,00
R$1.560,00
R$1.280,00
R$1.280,00
R$1.280,00
R$1.900,00
R$1.150,00

R$7.000,00
R$2.200,00
R$3.120,00
R$1.560,00
R$2.560,00
R$102.400,00
R$1.280,00
R$1.900,00
R$1.150,00
R$134.170,00

SUBSÍDIO/AP

1

R$11.000,00

R$11.000,00

DAS – 1A

1

R$7.000,00

R$7.000,00

DAS - 1C
DAS - 2
DAS - 4

1
2
3

R$4.800,00
R$3.380,00
R$2.200,00

R$4.800,00
R$6.760,00
R$6.600,00

7

R$1.560,00

R$10.920,00

10

R$1.560,00

R$15.600,00

1
26

R$1.900,00

R$1.900,00
R$64.580,00

SUBSÍDIO/AP

1

R$11.000,00

R$11.000,00

DAS – 1A

1

R$7.000,00

R$7.000,00

DAS 1- E

6

R$3.600,00

R$21.600,00

2

R$3.380,00

R$6.760,00

GERENTE
DAS - 5
ASSESSOR
PUBLICO
DE
DAS - 5
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
SECRETÁRIA DE GABINETE
DAS- 4A
SUBTOTAL
11-SEDUR-SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
SECRETÁRIO ADJUNTO
ASSESSSOR
TÉCNICO
PROJETOS
SUPERINTENDENTE

DE

DAS - 2
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ASSESSOR DE
PROJETOS I
ASSESSOR DE
PROJETOS II
ASSESSOR DE
PROJETOS III
SUPERVISOR

ANALISE

DE

DAS – 2 D

2

R$3.200,00

R$6.400,00

ANALISE

DE

DAS – 3 B

2

R$2.600,00

R$5.200,00

ANALISE

DE

DAS - 4

2

R$2.200,00

R$4.400,00

DAS - 3

3

R$2.800,00

R$8.400,00

DIRETOR

DAS-4

3

R$2.200,00

R$6.600,00

GERENTE

DAS-5

5

R$1.560,00

R$7.800,00

ASSESSOR I

DAS - 4

1

R$2.200,00

R$2.200,00

ASSESSOR II

DAS-5

4

R$1.560,00

R$6.240,00

ASSESSOR III

DAS-6

1

R$1.280,00

R$1.280,00

SECRETÁRIA DE GABINETE
SUBTOTAL

DAS- 4A

1
34

R$1.900,00

R$1.900,00
R$96.780,00

SUBSÍDIO/AP

1

R$11.000,00

R$11.000,00

DAS 2

1

R$3.380,00

R$3.380,00

DAS - 1C
DAS-4
DAS-5
DAS-5
DAS-6
DAS- 4A
DAI-3

1
2
5
1
2
1
4
18

R$4.800,00
R$2.200,00
R$1.560,00
R$1.560,00
R$1.280,00
R$1.900,00
R$1.150,00

R$4.800,00
R$4.400,00
R$7.800,00
R$1.560,00
R$2.560,00
R$1.900,00
R$4.600,00
R$42.000,00

SECRETÁRIO MUNICIPAL

SUBSÍDIO/AP

1

R$11.000,00

R$11.000,00

SECRETÁRIO ADJUNTO
ASSESSOR JURÍDICO
SUPERINTENDENTE

DAS – 1A
DAS-1C
DAS - 2

1
1
3

R$7.000,00
R$4.800,00
R$3.380,00

R$7.000,00
R$4.800,00
R$10.140,00

12-SAPAP
SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA
PECUÁRIA ABASTECIMENTO E
PESCA
SECRETÁRIO MUNICIPAL
SUPERINTENDENTE
DE
DESENVOLVIMENTO
EM
AGRICULTURA SUSTENTÁVEL
ASSESSOR JURÍDICO
DIRETOR
GERENTE
ASSESSOR II
ASSESSOR III
SECRETÁRIA DE GABINETE
ASSISTENTE
SUBTOTAL
13-SEMAC
SECRETARIA
MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
E CAUSA ANIMAL
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SUPERVISOR
DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
GESTOR PARQUE M. MARINHO
DO RECIFE DE FORA
ASSESSOR DE ANALISE DE
PROJETOS I
ASSESSOR DE ANALISE DE
PROJETOS II
ASSESSOR DE ANALISE DE
PROJETOS III
GERENTE
ASSESSOR III

DAS - 3

3

R$2.800,00

R$8.400,00

DAS - 3

1

R$ 2.800,00

R$ 2.800,00

DAS – 2 D

2

R$3.200,00

R$6.400,00

DAS – 3 B

2

R$2.600,00

R$5.200,00

DAS - 4

2

R$2.200,00

R$4.400,00

DAS-5
DAS-6

9
1

R$1.560,00
R$1.280,00

R$14.040,00
R$1.280,00

OPERADOR DE MEIO AMBIENTE

DAS - 6

12

R$1.280,00

R$15.360,00

OPERADOR DE CAUSA ANIMAL
OPERADOR DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA E ESGOTAMENTO
SANITÁRIO
SECRETÁRIA DE GABINETE
ASSISTENTE
SUBTOTAL
14-SESP-SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS

DAS- 6

6

R$1.280,00

R$7.680,00

DAS-6

10

R$1.280,00

R$12.800,00

DAS- 4A
DAI-3

1
1
56

R$1.900,00
R$1.150,00

R$1.900,00
R$1.150,00
R$114.350,00

SECRETÁRIO MUNICIPAL

SUBSÍDIO/AP

1

R$11.000,00

R$11.000,00

SECRETÁRIO ADJUNTO
SUPERITENDENTE
SUPERVISOR DE CONTROLE E
EXPANSÃO DA OFERTA DE
ENERGIA
DIRETOR
ASSESSOR JURÍDICO
GERENTE
ASSESSOR II
ASSESSOR III
OPERADOR DE CONTROLE E
EXPANSÃO DA OFERTA DE
ENERGIA
OPERADOR
DE
SERVIÇO
FUNERAL
SUB GERENTE
SECRETÁRIA DE GABINETE

DAS – 1A
DAS-2

1
2

R$7.000,00
R$3.380,00

R$7.000,00
R$6.760,00

DAS - 3

3

R$2.800,00

R$8.400,00

DAS-4
DAS-2B
DAS-5
DAS-5
DAS-6

2
1
8
4
2

R$2.200,00
R$4.800,00
R$1.560,00
R$1.560,00
R$1.280,00

R$4.400,00
R$4.800,00
R$12.480,00
R$6.240,00
R$2.560,00

DAS- 6

10

R$1.280,00

R$12.800,00

DAS - 6

24

R$1.280,00

R$30.720,00

DAS - 6
DAS- 4A

1
1

R$1.280,00
R$1.900,00

R$1.280,00
R$1.900,00
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ASSISTENTE
DAI-3
SUBTOTAL
15-SETTDC-SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
TRÂNSITO,
TRANSPORTES, SEGURANÇA E
DEFESA CIVIL

4
64

R$1.140,00

R$4.560,00
R$114.900,00

SECRETÁRIO MUNICIPAL

SUBSÍDIO/AP

1

R$11.000,00

R$11.000,00

SECRETÁRIO ADJUNTO

DAS – 1A

1

R$7.000,00

R$7.000,00

SUPERITENDENTE
PRESIDENTE DA JARI
DIRETOR
ASSESSOR TECNICO

DAS-2
DAS-3
DAS-4
DAS-3

3
1
5
1

R$3.380,00
R$2.800,00
R$2.200,00
R$2.800,00

R$10.140,00
R$2.800,00
R$11.000,00
R$2.800,00

GERENTE

DAS-5

8

R$1.560,00

R$12.480,00

OPERADOR DE SERVIÇOS
DAS - 6
OPERADOR DE COMBATE A
INCENDIOS
E DAS - 6
ALAGAMENTOS/SALVA - VIDAS
SECRETÁRIA DE GABINETE
DAS- 4A

50

R$1.280,00

R$64.000,00

18

R$1.280,00

R$23.040,00

1

R$1.900,00

R$1.900,00

ASSISTENTE

3

R$1.150,00

DAI-3

SUBTOTAL

92

16-SEAD-SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SÍMBOLO
E PATRIMÔNIO PÚBLICO

R$3.450,00
R$149.610,00

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
PARCIAL

1

R$11.000,00

R$11.000,00

1

R$7.000,00

R$7.000,00

1

R$7.000,00

R$7.000,00

SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS
DAS-1A
ADMINISTRATIVOS

1

R$7.000,00

R$7.000,00

ASSESSOR JURÍDICO
PREGOEIRO
SUPERINTENDENTE

DAS - 1C
DAS-1C
DAS -2

2
3
5

R$4.800,00
R$4.800,00
R$3.380,00

R$9.600,00
R$14.400,00
R$16.900,00

ASSESSOR TÉCNICO

DAS-3

5

R$2.800,00

R$14.000,00

SUPERVISOR DE CONTRATOS

DAS - 3

4

R$2.800,00

R$11.200,00

SECRETÁRIO MUNICIPAL

SUBSÍDIO/AP

SECRETARIO
MUNICIPAL
DAS-1A
ADJUNTO
SUB SECRETARIO MUNICIPAL DE
DAS-1A
COMPRAS.
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SUPERVISOR
FOLHA
DE
PAGAMENTO
SUPERVISOR DE CONTROLE DE
COMBUSTÍVEIS
ASSESSSOR PARA ASSUNTOS
PRVIDENCIÁRIOS
DIRETOR
SECRETÁRIA DE GABINETE
ASSESSOR II
ASSESSOR III
ASSISTENTE
SUBTOTAL

DAS -3

1

R$2.800,00

R$2.800,00

DAS -3

1

R$2.800,00

R$2.800,00

DAS - 3B

1

R$2.600,00

R$2.600,00

DAS-4
DAS- 4A
DAS - 5
DAS 6
DAI-3

7
1
6
5
2
47

R$2.200,00
R$1.900,00
R$1.560,00
R$1.280,00
R$1.140,00

R$15.400,00
R$1.900,00
R$9.360,00
R$6.400,00
R$2.280,00
R$141.640,00

QUANTIDADE

VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
PARCIAL

1

R$
11.000,00

R$ 11.000,00

SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE
DAS – 1A
SAÚDE

1

R$ 7.000,00

R$ 7.000,00

SUPERINTENDENTE

DAS -2

11

R$ 3.380,00

R$ 37.180,00

DIRETOR

DAS-4

36

R$ 2.200,00

R$ 79.200,00

SUPERVISOR DE LICITAÇÕES E
DAS-3
CONTRATOS ADMINSITRATIVOS

1

R$ 2.800,00

R$ 2.800,00

SUPERVISOR DE TRANSPORTE E
DAS-3
APOIO AO SAMU E TFD

1

R$ 2.800,00

R$ 2.800,00

SUPERVISOR
REGIONAL
DE
DAS-4
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

4

R$ 2.800,00

R$ 11.200,00

ASSESSOR DE REGULAÇÃO EM
DAS - 4
SAÚDE

3

R$ 2.200,00

R$ 6.600,00

SUPERVISOR
BÁSICA

6

R$ 2.200,00

R$ 13.200,00

17-SMS-SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE

SÍMBOLO

SECRETÁRIO MUNICIPAL

SUBSÍDIO/AP

DE

ATENÇÃO

DAS - 4
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SUPERVISOR DE VIGILÂNCIA EM
DAS - 4
SAÚDE

5

R$ 2.200,00

R$ 11.000,00

SUPERVISOR DE ENFERMAGEM
DAS - 4
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

4

R$ 2.200,00

R$ 8.800,00

SUPERVISOR TIPO I

DAS - 4

10

R$ 2.200,00

R$ 22.000,00

SUPERVISOR TIPO II

DAS- 5

4

R$ 1.560,00

R$ 6.240,00

GERENTE

DAS-5

11

R$ 1.560,00

R$ 17.160,00

SUBGERENTE

DAS-6

2

R$ 1.280,00

R$ 2.560,00

ASSESSOR DE GABINETE

DAS - 5

1

R$ 1.560,00

R$ 1.560,00

ASSESSOR III

DAS-6

2

R$ 1.280,00

R$ 2.560,00

SECRETÁRIA DE GABINETE

DAS- 4A

1

R$ 1.900,00

R$ 1.900,00

SUBTOTAL

104

R$ 244.760,00

18-SEDUC-SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO,
CULTURA
E
PATRIMÔNIO
HISTÓRICO
SECRETÁRIO MUNICIPAL

1

R$11.000,00

R$11.000,00

SUB SECRETARIO MUNICIPAL DE
DAS -1A
EDUCAÇÃO LITORAL SUL

SUBSÍDIO/AP

1

R$7.000,00

R$7.000,00

ASSESSOR JURÍDICO

1

R$4.800,00

R$4.800,00

3
4

R$3.380,00
R$2.800,00

R$10.140,00
R$11.200,00

1

R$2.800,00

R$2.800,00

DAS - 1C

SUPERINTENDENTE
DAS -2
SUPERVISOR EDUCACIONAL
DAS - 3
ASSESSOR
TÉCNICO
DE
DAS-3
MUSEOLOGIA
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SUPERVISOR PEDAGÓGICO
DIRETOR

DAS-3
DAS-4

2
7

R$2.800,00
R$2.200,00

R$5.600,00
R$15.400,00

PRESIDENTE DA COMISSÃO
DAS-4
SETORIAL DE LICITAÇÃO

1

R$2.200,00

R$2.200,00

DAS-5
DAS-5

6
4

R$1.560,00
R$1.560,00

R$9.360,00
R$6.240,00

DAS-5

10

R$1.560,00

R$15.600,00

DAS-6
DAS- 4A
DAI-3

4
1
20
66

R$1.280,00
R$1.900,00
R$1.150,00

R$5.120,00
R$1.900,00
R$23.000,00
R$131.360,00

SECRETÁRIO MUNICIPAL

SUBSÍDIO/AP

1

R$11.000,00

R$11.000,00

SUPERINTENDENTE
DIRETOR
ASSESSOR TÉCNICO
GERENTE
ASSESSOR DE ESPORTES
OPERADORES
DE
EQUIPAMENTOS ESPORTVOS
SECRETÁRIA DE GABINETE
LÍDER DE MONITOR DE ESPORTE
MONITOR DE ESPORTE
ASSISTENTE
SUBTOTAL

DAS -2
DAS-4
DAS-3
DAS-5
DAS-5

2
2
1
2
6

R$3.380,00
R$2.200,00
R$2.800,00
R$1.560,00
R$1.560,00

R$6.760,00
R$4.400,00
R$2.800,00
R$3.120,00
R$9.360,00

DAS -6

12

R$1.280,00

R$15.360,00

DAS- 4A
DAI-2
DAI-5
DAI-3

1
5
15
2
49

R$1.900,00
R$1.160,00
R$1.100,00
R$1.160,00

R$1.900,00
R$5.800,00
R$16.500,00
R$2.320,00
R$79.320,00

SECRETÁRIO MUNICIPAL

SUBSÍDIO/AP

1

R$11.000,00

R$11.000,00

DIRETOR
GERENTE
SECRETÁRIA DE GABINETE
SUBTOTAL

DAS-4
DAS-5
DAS- 4A

1
1
1
4

R$2.200,00
R$1.560,00
R$1.900,00

R$2.200,00
R$1.560,00
R$1.900,00
R$16.660,00

SUBSÍDIO/AP

1

R$11.000,00

R$11.000,00

GERENTE
ASSESSOR II
ASSESSOR
DE
OFÍCIO
CULTURAL
SUBGERENTE
SECRETÁRIA DE GABINETE
ASSISTENTE ESCOLAR
SUBTOTAL
19-SEMEL-SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES
LAZER

E

20-SERIN-SECRETARIA
DE
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

21SECRETARIA
DE
ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL
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SUB SECRETARIA DE AÇÕES
DAS -1A
SOCIAIS

1

R$7.000,00

R$7.000,00

ASSESSOR JURÍDICO

DAS - 1C

3

R$4.800,00

R$14.400,00

SUPERINTENDENTE
SUPERVISOR
PROGRAMA
BOLSA FAMILIA
GERENTE
ASSESSOR II
ASSESSOR III
SUBGERENTE
SECRETÁRIA DE GABINETE
CONSELHEIRO TUTELAR
INSTRUTOR DE ARTÍFICE
CUIDADOR SOCIAL
AUXILIAR DE CUIDADOR SOCIAL
SUBTOTAL

DAS -2

7

R$3.380,00

R$23.660,00

DAS - 4

1

R$2.200,00

R$2.200,00

DAS-5
DAS-5
DAS-6
DAS - 6
DAS- 4A
DAI-1
DAI-2
DAI-2
DAI-3

10
2
2
2
1
10
5
3
1
49

R$1.560,00
R$1.560,00
R$1.280,00
R$1.280,00
R$1.900,00
R$1.200,00
R$1.160,00
R$1.160,00
R$1.150,00

R$15.600,00
R$3.120,00
R$2.560,00
R$2.560,00
R$1.900,00
R$12.000,00
R$5.800,00
R$3.480,00
R$1.150,00
R$106.430,00

942

0

TOTAL

R$
2.163.410,00

168

Certificação Digital: BTXNQSQQ-ZRBKEG5O-V1IH4JXX-ZNLGWPII
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/diario

Edição 5.159 | Ano 3
28 de setembro de 2021
Página 177

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO

ANEXO III – ORGANOGRAMA GERAL
CGM
SEFAZ
SEAD
SEGOC
SMS
SEDUC
SEL
GAP

GAV

SEMIO
SEMAC

P
R
E
F
E
I
T
O

SEMAS
SETUR
SELIS
SEPLAN

PGM

SEDUR
SEPAP
SESP

Legenda
Gabinete do Prefeito – GAP
Gabinete do Vice Prefeito – GAV
Procuradoria Geral do Município - PGM
Controladoria Geral do Município – CGM
Secretaria Municipal de Finanças - SEFAZ
Secretaria Municipal de Administração e Património Publico– SEAD
Secretaria Municipal de Governo e Comunicação - SEGOC
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Patrimônio Histórico – SEDUC
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEL
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras, Manutenção Predial e Vias Publicas – SEMIO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da causa Animal – SEMAC
Secretaria Municipal do Turismo, Serviços, Atividades e Transporte Turístico – SETUR
Secretaria Municipal do Litoral Sul – SELIS
Secretaria Municipal de Planejamento Habitacional, Urbano, Desenvolvimento Econômico, Social,
Emprego, Renda e Regularização Fundiária - SEPLAN
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SEDUR
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Pesca – SEMAP
Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SESP
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes, Segurança e Defesa Civil - STSDC
Secretaria Municipal de Ações Socias - SEMAS
Secretaria de Relações Institucionais - SERIN

STSDC
SERIN

ANEXO IV
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CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO A SEREM
EXTINTOS
DENOMINAÇÃO
OFICIAL DE GABINETE
DIRETOR JURÍDICO SEMAJ
COORDENADOR DE MUSEU
COORDENADOR DE ARTES CENICAS
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO
COORDENADOR DE REGISTRO
COORDENADOR
CHEFE
ADMINISTRADOR REGIONAL II
ADMINISTRADOR REGIONAL
CHEFE DE FISCALIZAÇÃO
COORDENADOR
AUXILIAR EDUCACIONAL
ASSESSOR JURIDICO DE IMPRENSA
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
CHEFE I
CHEFE II

SIMBOLO
DAI - 4
DAS - 4
DAS - 6
DAS - 6
DAS - 6
DAS- 6
DAS - 6
DAI - 2
DAS - 6
DAS - 4
DAS -5
DAS -5
DAS - 5
DAS - 4
DAI - 3
DAI - 1
DAI - 1
DAI - 1
TOTAL

QUANTIDADE
32
1
1
1
1
1
9
20
7
8
3
4
4
1
2
23
3
2
123
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