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PREFEITURA i,IUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

o pREFErro oo uuxtcÍplo DE sÃo ruNcrsco Do coNDE
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, que lhe são outorgados pela Lei
Orgânica Municipal

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadore DECRETA e eu
SANCIONO a seguinte Lei:

CAPÍTUIOI
DA ESTRUTI.'RA ADMINISTRATTVA

Art. 1a. Esta l.ei dispõe sobÍe a estruturqão administrativ4 cria o organograma e

organiza o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Sfo Francisco do Conde, compreendendo:

I - Cargos em comisúo, aqueles entendidos como de assessoramento, chefia,
direção e gerência, de livre nomeação e o<onera@o.

I - Cargos de provimento permanente, com ingresso nas carreiras pÍevistas
nos Anexos II e V, mediante aprovação em concurso público de provas e tíhrlos.

III - Fun@s comissionadas e as gratificadas são aquelas destinadas a

servidores ocupantes do quadro permanente do Poder lcgislativo Municipal, regidos por esta lei
e outras que lhes sejam pertinentes, tais como:

a. Função Comissionada (FC);

B. Função Crati.6cada de Coordenaçâo e Supervisão (FGCS).

ParágraÍo Único. As funçôes comissionadas e as funções de coordenação e

supervisão só poderão ser exercidas por servidores efetivos e que iá tenham cumprido o periodo
de estágio probatório.

Art. 2.. A ação da Câmara Municipal dar-se-á no desenvolvimento das atribuições
que lhe são próprias, atinentes à gestão dos assuntos de sua administração intema, e orientar-se-
á para o cumprimento de suas funçôes:

I - legislativa, nas matérias de competência do Município;

il - Deliberativa sobre atribuições de sua competência privativa;

III - Fiscalizadora da Administração loca} e

ry- fulgadora dos atos político-administÍativos dos agentes políticos

MUNICIPAL DE

Pals.

EÍú. PÍrça da ldoranrr6noe, §/n - C6í*o, Sào Frânchco dô Coídô-SA
CEPi 43.900-Om /Td.: Ol) 3851-8000

Lel Munlcipal IW 657l2OL8
De 26 de dezembo de 2018

Dispoe sobre o Eto.dro de pessoal da Cdmara Municípal de Saa Francisco
do Conde, Estado da Bahia, e dd outras prouidências.



2t93
SEG()V

PUBLICADO EM
ESTADO DA BAHIA _Jtt Jatzo§

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

revenção à renúncia de receitas.

§ 5". Compete à Diretoria kgislativa o planejamento, a organiz4b, a

upervisão, o acompanhamento, a execução e a avaliação do processo legislativo desenvolvido

PREFEITURA MUNICIPAL OE DO

t)>- z>

Câmara Municipal.

ErÉ. P'aça & H€p.fid6 cb, B/n - Caírto, S& Fle Eisco do Coíld6-BA
CEP 43.9o(H)m /Td.: Oí) 3651-80()0

AÍt.3.. A Adninistração da Câmara Municipal de São Francisco do Conde deve

elevar a produüúdade dos seus servidores, rigorosa seleção, treirurmento e
aperfeiçoamento dos novos servidores e dos já o<istentes, a fim de possibilitar o estabelecimento

de rúveis adequados de rerruneraçâo e asseguraÍ a qualidade dos serviços prestados à

comunidade.

AÍt 4.. Constituem unidades que integÍam a administração da Câmara Municipal
de São Francisco do Conde:

I - Gúinete da Presidência;

II - Cúinete dos Vereadores;

m - Controladoria Intema;

IV - DiÍetoria Irgislativa;

V - Diretoria Administrativa;

VI - Düetoria Financeira;

VII- Procuradoria Geral

§ 1.. As Unidades Administrativas da Câmara Municipal de São Francisco do

Conde são verticalmente hierarquizadas segundo a forrra disposta no organogr:una constane do
Anexo IX.

§ 2.. Compete ao Gabinete da Presid&rcia as funções de direção e execução dos

trabalhos legislativos e administrativos do Poder tegislativq de acordo com o disposto na Lei

Orgânica Municipal e no Regimmto lntemo da Câmara Municipal de São Francisco do Conde.

§ 3". Compete ao Gabinae dos Vereadores o exerdcio das funções legislativas,

garantindo a atuaÉo dos vereadores em todas as fases e esÍerre do processo legislativo, bem

como a função de fiscali zar os trabalhos do Poder Executivo err conson&rcia com a ordem jurídica

vigerrte.

§ 4.. Compete à Controladoria Intema a 6scalização e o controle dos atos

administrativos da Câmara Municipal, a avaliação da ação govem:rmental e da gestão fiscal da

Cas4 mediante o acompanhamento das ações de ordem contábil, financeira oÍçamentiária

operacional e patrimonial, em relação à sua legalidade, lqritimidade, economicidade e a
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§ 6". Compete à Diretoria Administraüva o planejmrento, a organização, a
supervisão, a adoinistÍação e o controle dos bens móveis e imóveis que comfloem o patrimônio
da Câmara, o acompanhamento e a avaliação das atiüdades de gestão dos atos da economia
intema da Câmara Municipal.

§ 7". Compete à Diretoria Financeira a coordenadoria de Contratos e, a

supervisão e o controle os pÍocessos de compras e licitaçõ€s, a gestão dos contÍatos

administrativos,oplanejamerrto,aorganização,asupewisão,oa.ompanhnmentoeaavaliação

das atividades 6nateiras, contábeis e orçamentárias o<ercidas no ârrbito da Câmara Municipal.

§ 8". Compete à Procuradoria Geral a promoção, o planejamento, a

coordena@, a nomratização, a orieita@o e a execução de procedimentos jurídicos no âmbito da

Câmara Municipal Írente às questõe judiciais, jurídico-administrativas e legislativas, bem como

o controle da legalidade dos atos praticados pela Câmara Municipal, emissão de pareceres

,urídicos, dsrtre outros casos que lhe forem zubmetidos.

AÍt. 5'. A concretização das competências das unidades administrativas dar-se.á

por intermédio dos servidores ocupantes dos cargos que a elas estejam vincr:Iados, nos termos

do artigo 6. e anexo II, ambos desta Lei.

AÍL e. Compõem o quadro de servidores da Câmara Municipal de São Francisco

do Conde:

I- CaTgosEFETIVOS:

DESCRTçÃO QUANTIDADE

Agente Técnico Legislativo 04

Atnoxarife 02

Auiliar de Plmario 04

01

Motorista 04

Porteiro

Procurador Adiunto 01

Técnico Adminisbativo 48

01

Técnico de lnÍormática 02

PREFEITURÂ MUNICIPAL OE FRANCISCO DO CONDE

I

'3l>- I

Contador

04

Técnico de Contúilidade

EÍú. PÍry da [rdaoâfiraoêfa, arn - Cdíro, Sâô F.eichêo do Coírd€-8A
CEP 43.€0G0m / T€1.: Ol) 3851fl00
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§ 1". Os ocupantes dos cargos de agente administrativo e assistente

administrativo, após a data de publicação desta lei, serão enquadrados no cargo de técnico

administrativo, haia ústa a similaridade de competências e atribuições das extintas funções.

U - Cargos eur COMISSÂG

A. GABINETE DA PRESIDÊNCIA

DESCRTçÃo QUANTIDADE

Assessor da Mesa Diretora 13

Assessor de Imprensa da Presidência 01

Assessor Especial 01

Assessor Executivo da Presidência

Assessor C,eral de Comunicação 01

CheÍe de Gabinete 01

13

C,erente de Produção de Áudio e Vídeo 03

Ouvidor Geral 01

b. DIRETORIA ADMINISTRATryA

DESCRTÇÃO QUANTIDADE

01

01

CheÍe do Setor de AlmoxariÍado e Suprimento 01

Chefe do Setor de Compras 13

Chefe do Setor de InÍormática 01

Chefe do Setor de Recursos Humanos 01

01

Cerente de Contratos 01

Gerente do Setor de Licitações 13

C,erente do Setor de Patrirnônio 01

Gerente do Setor de Recursos Humanos

C,erente do Setor de Tecnologia de lnÍormação 01

Gerente do Setor de Transportes 01

PREFEITURA MUiIEIPAL DE FRÂNCISCO DO CONDE

I
Elú. P.er. d. llÚ.p6ndâncà. §/n - Ceílto, São Fr.mhco do Condc-SA

CEPi 43.00G0t0 / Tel.: O1) 3651-8000

01

Coordenador de Gabinete

Chefe da Biblioteca l.egislativa

Chefe do Arquivo kgislativo

DiretoÍ AdminisEativo

01

It
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c. DIRETORIA FINANCEIRA ECONTABIL

d. DIRETORIA LEGISLATIVA

e. CONTROLÁDORIAGERAL

DESCRTçÃO QUANTIDADE

Controlador C,eral 01

Subcontrolador 01

f. PROCURADORIA CERAL

DESCRTÇÃO QUANTIDADE

Procurador Geral 01

PREFEITURÁ MUNICIPAL Í'E FRANCISCO DO CONDE

DESCRTçÃO QUANTIDADE

CheÍe de Contabilidade 01

CheÍe do Setor Financeiro 01

Diretot Financeiro e Contábil 01

Cerente do Setor de Contabilidade 01

Gerente do Setor Financeiro 01

DESCRTçÃO QUANTIDADE

Assessor das Comissões Técnicas 15

Assessor de Comissões Especiais 15

Assessor de Pleniírio 15

Assessor do Secretário da Mesa 01

C'trefe da Secretaria legislativa 01

Coordenador Técnico I€gislativo

Diretor l.egislativo 01

15

End. Preçe de lndêperdênde, ín - CêntÍo. Ss Frànds.o do Coodê-BÀ
CEP: 43.90O-0m / Tel.: Oí) 365í-8000
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III -

g. GABINETE DOS VEREADORES

FUNÇÔES COMISSIONADAS E GRATIFICADAS

A. GABINETEDA PRESIDÊNCh

b. DIRETORIA ADMIMSTRATIVA

OE FRÂNC|SCO OO CONOE

DESCRTçÃo QUANTIDADE

Assessor de Gabinete 13

Assessor de Imprensa

Assessor Especial Legislativo 52

Assessor Juídico Parlamentar 13

Assessor Técnico Legislativo 26

Chefe de Gabinete Parlamentar 13

DESCRIÇÃO QUANTIDADE

Assessor de Comunicação Social 05

Assessor de Relações Institucionais 01

Assistente de Cerimonial 01

Assistente de Ouvidoria 01

CheÍe de Cerimonial 01

Mestre de Cerimônia 01

DESCRTÇÃO QUANTIDADE

Supervisor de Fiscalizaç6s ds gontÍatos 01

Supervisor de Frota 01

Supervisor de lnventário 01

Supervisor de Manutenção Predial 01

Supervisor de Materiais Gráficos 01

Supervisor de Pessoal 01

Supervisor de PlataÍormas Digitais 01

Supewisor de Segurança do Trabalho 01

Supervisor de Segurança Patrimonial 01

Supewisor do Arquivo Digital 01

Supervisor do Setor de Digitâlização 01

Supervisor do Setor de Transpar&rcia e Acesso a

InÍormação
01

End. PÍrç. d. lnd.p€ndânciE, ín - Cêlúo, Sào F.encbco do ColÚô-BA
CEP: 43.90G0m /Tel.: (7í) 3851{0m

n

13
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C. DIRETORIA FINANCEIRA

DESCRTçÃO QUANTIDADE

Supervisor de Execução Orçamentfuia 01

Supervisor de Orçamento 01

d. DIRETORTA LEGISLATIVA

DESCRTçÃO QUANTIDADE

01

Supervisor de Áudio e Vídeo 01

Supervisor de Pauta do Plenário 01

Supervisor de PlenáLrio 01

e. CONTROLADORIA

DESCRIÇÃO QUANTIDADE

01

Assessor Técnico 02

Auditor de Controle Intemo 01

f. PROCURADOR]A GERAL

DEscRrçÃo QUANTIDADE

01

g. GABINETE DOSVEREADORES

DESCRTçÃO QUANTIDADE

Secretário Executivo de Gabinete 13

AÍt 7". As atribúçôes dos Cargos Efetivos e em comissão são aquelas constantes
anexo II, integrante desta l.ei.

Art. &. Os requisitos de investidura, carga horária, nível de escolaridade e valor
relativa aos Cargos do Quadro de Servidores da Câmara Municipal são os constantes

anexos III e [V desta [,ei

PREFEÍTURÂ MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE

do

EÍ|d. Êrçâ & líÉ69ôrldêfià, ,n - Canlro, S& Fràrx*6o do Conde-BA
CEPj ,i3.e0GO00 / T6l.: C71) 36s1-8(m

Supervisor Adrrinistrativo

Assessor de Norm aÉzaçáo e Procedimentos

Assessor Técnico
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AÍt 9. Os servidores da Cânara Municipal de São Francisco do Conde perceberão

salários fixados nesta lei.

Parágrafo único. Fica garattido aos servidore efetivos do Poder l,egislativo a

revisão geral anual das reÍerências salariais, sern distinção de índices.

Art. 10. A distribuição dos cargos pelas unidades administÍativas dar+e,á

conforme indicado no anexo IV deta [,ei.

AÍt. 11. O anexo V consoüda o Quadro de Cargos Efetivos e em Comissão da

Câmara Municipal de São Francisco do Conde, definindo os cílrgos criados, extintos, mantidos

ou redenominados por esta Lei.

CAPITULOII
DO REGIME IURíDICO

ArL 12 As relações jurídico-administrativas dos servidore com a Câmara

Municipal de São Francisco do Conde serão regidas pelo mesmo Regime Jurídico adotado pelo

Poder Executivo, na relação com seus servidores.

§ 1'. Todos os direitos e vantagens previstos em legislação própri4 e que

beneÍiciem os servidores púbücos municipais da Adrninistração Direta das Autarquias e
Fundações Municipais, serão estendidos aos servidores da Câmara Municipal de São Francisco

do Conde.

§ 2.. Fica estabelecida a gratiÍicação pelo exercício funcional por Condições
Especiais de Trabalho - CEI que poderá ser concedida a servidores da Câmara Municipal de

São Francisco do Conde.

I - A gratificação de que trata este artigo será concedida até o limite máximo
de 70olo (setenta por cento), incidente sobre o vencimento biísico ou sobre o valor que a este

tíhrlo for percebido pelo servidor, com vistas a compensar a exteÍrsão não eventual da jomada

de trabalho; ou ÍemunerÍr o exercício de atribuições que exijam habilitação específica e de

atividades desempenhados pelo servidor.

CAPÍT{,JLO III
DO CONCURSO PUBLICO

Art. 13. Este capitulo estabelece parâmetros de obsewação obrigatória para a

e realização do Concwso Público, para a admisúo de servidores nos cargos de
em caráter eÍetivo constante no quadro de Pessoal da Câmara Municipal de São

ancisco do Conde, Estado da Bahia

PRÉFEITURA MUNICIPAL OE FRÂNCISCO DO CONDE

to

EÍÉ. P'aÇâ de lídcDêíldàírch. 8,/n - C6rírc, Sáo Frücbao do Coíd€-8A
CEP: ,í3.00G000 / T6l.: (71 ) 305í -8000
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Art. 14 Os cargos de provimento em caráter efetivo criados por tei e os já

existentes na Câmara Municipal, serão providos mediante preúa aprovação em Concurso

Público de provas e títulos, de acordo com o grau de atribuições e responsabilidades de cada

cargg observande em qualquer caso, o disposto nos incisos I e II, do Art. 37 da Constituiçáo

Federal, ora autorizado, a ser realizado pelo Presidente da Câmara Municipal.

§ 1.. Os cargos, vagas e nível de escolaridade estão descritos nos anexos II e III
desta lei.

§2". Os valores a seÍem cobrados paÍa que os candidatos se inscrevam em

Concurso promovido pelo poder tcgislativo Municipal serão fixados no Edital do Concurso.

Art. 15. Em Eütal de Concurso Público de Provas e Títulos deverá constar o

período de validade do mesmo, a denominação dos cargos, zuas atribuições e suas respectivas

leis de criação o número de vagas, a qualificação exigida para cada cargo, os vencimentos, a carga

horari4 o período das inscrições, a forma como será efetuada as inscrições, o valor da taxa de

inscri@o, as condições de realização das provas, a divulgação dos resultados, o prazo de

interposições dos ÍecuÍsos, os motivos de exdusão de Candidatos. Regulará também a forma de

aplicação das provas que podeÍão ser escritas, orais ou práticas, que poderão ter caráter

eliminatório e classificatório, €ÍrtÍetanto as prov;ls de títulos, quando houver, terão caráter

somente classiÍicatório.

AÍt. 16. A aprovação ern Concurso Público não garÍmte ao aprovado o direito à
admissão imediat+ rrvrs Írssegura o diÍeito de preferência do preenúimento das vagas a que

obedecerá rigorosamente a ordem de dassiÍicaçãg sendo realizado o chamamento atendendo ao

interesse da Câmara Municipal, cabendo a ete Poder decidir o momento oportuno e conveniente

para admissão, em razão das carências apresentadas e das possibüdades orçantentiirias, e

quando houvet necessidade da Câmara Municipal.

CAPITT]LOry
prsPosrçÕEs FrNArs

Art 17. A consolidação da organização administrativa tratada nesta [€i não alteÍa

e não restringe o direito adquirido alcançado pelos servidores que terúa ingressado em data

anterior a sua publicação.

Art. lE As despesas decorrentes da aplicação desta I€i, correÍão por conta de

s oÍçamentárias próprias, zuplerrerrtadas se necessfuio.

Art.19. Ficam revogados todos os instrumentos normativos que contenham

ções contrárias à presente [ei.

PREFEITURÂMUNICIPAL OE FRAI{CiSCO ÍrO COÍ{OE
End. Pr# da lndep..rdéft*r, dn - CênlÍo, Sb FEnciscô do Conde-BA

CEP: ,13.9OG000 /Tê1.: Oi) 3ô51-8000
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AÉ. 20. Esta t€i entÍaÍá em ügoÍ na data de srra publica$o.

São Francisco do Condg dezembro de 2018.

J
EVANDRO ALMEIDA

Carlos Bispo Cruz
Secretário de Govemo

End. P?açâ de lndopondôncia, dn - CerÍÍo, Sào FÍeodlco do Coídê-BA
CEP: 43.900-000 /Tel.: C/1) 3651{OO0

26
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ANEXOI

QUADRODEPESSOAL

DE PROVIMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE

CARGOÍI COMISSIONADOS
ruNçÔts cor"rssroNADAs

FUNçÕES GRATTTTCADAS DE COORDENAçÃO E

surrnvrsÂo FGCS

cc
FC

QTDE.

Assesor do Secretiário da Mesa CC.1 01

Assesor Especial CC-1 01

Assesor Executivo da Presidência CC.1 01

Chefe de Gabinete CC-1 01

Controlador Geral CC-1 01

DiÍetor AdministÍativo CC.1 01

Dretor Financeiro e Contábil CC-1 01

Diretor Legislativo CC.1 01

Procurador Geral 01

Assessor Especial Legislativo CC-2 52

Subcontrolador CC.z 01

Assessor de Gabinete CC-3 13

Assessor Geral de Comr:nica@o CC-3 01

Chefe da Secretaria l,egislativa CC.3 01

Gerente de C-ontratos CC.4 01

Gerente do Setor de Contabilidade CC-4 01

Gerente do Setor de Licitações CC.4 01

CC.4 01

Gerente do Setor de Recursos Humanos CC-4 01

Gerente do Setor de Teorologia de Informação CC4 01

Gerente do Setor de Transportes CC4 01

Gerente do Setor Financeiro CC4 01

Assessor de Imprensâ de Gúinete 13

Assessor Jurídico Parlamentar 13

Assessor da Mesa Diretora cc-6 13

Assessor das Comissões Especiais CC-6 15

Assessor de Imprensa da Presidência CCó 01

Assessor de Plenário CC.6 15

Assessor Técrriao L,egislativo CC{ 26

CheÍe de Gabinete Parlamentar CCó

Chefe do Setor de AlmoxariÍado e Suprimentos CC-6 01

Chefe do Setor de Contabilidade CC.6 01

CheÍe do Setor de Financeiro CC{ 01

CC{Chefe do Setor de lnÍormática 01

Eíd. PÍeçe da lnd6pêndôílcb, s/n - Cêntío, Stb FràrcisEo do CoÍde-BA
CEP:,13.$G0(x) / Tel.: C71) 3651-8m0

CC'1

Cerente do Setor de Patrimônio

CC-5

CC-5

13
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CARGOS COMISSIONADOS
rtwçÕrs courssroNADAs

ruxçôrs cnarnrcADAs DE coonorxaçÃo r
surunlrsÃo

cc
rC

rGCS

QTDE,

Germte de Produção de Áudio e Vídeo CC{ 03

Ouvidor Geral CC-6 01

Coordenador de Gabinete CC.7

Coordenador Técnico Legislativo cc-7 15

Chefe da Biblioteca Legislaüva CC-8 01

Chefe do Arquivo Legislaüvo CCS 01

Chefe do Setor de Comprm cc{ 01

Chefe do Setor de Recursos Humanos CC€ 01

Assesor de Comunicação Social FC 05

Assessor de Rela@ Institucionais FC 01

Assistente de Ouvidoria FC 01

Auditor de Controle Intemo FC 01

Secretario Executivo de Gabinete FC 13

Supervisor de Execução OÍçaÍnentária FC 01

Supervisor de Normatiza@o e Procedimentos FC

Supervisor do Arquivo Digital FC 01

Supervisor do Setor de Digitalização FC

Supervisor do Setor de TranspaÍência e Ac€sso a InforÍnação FC 01

Assessor Técnico FCCS 03

Assisterte de Cerimonial FC,CS

Chefe de Crrimonial FGCS

Coordenador de Pleniírio FGCS

Mestre de Cerimônia FGCS

Supervisor Administrativo FGCS 01

Supervisor de Áudio e Vídm FC,CS

Supervisor de Fiscalização de Contratos FGCS 01

Supervisor de FÍota FC,CS

Supervisor de Inventário 01

Supervisor de Manutenção Predial 01

Supervisor de Materiais GriíÍicos FC,CS

Supervisor de Orçamento FCCS 01

Supervisor de Pessoal FGCS 01

Supervisor de PlataÍormas Digitais FrcS
Supervisor de Segurança do Trabalho FC,CS 01

Supervisor de Segurança PatÍimonial FGCS

TOTAL CARGOS COMISSIONADOS 249

TOTAL TI,]NçÔES COMISSIONADAS E GRATMCADAS 45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
Ed. Preçe da |rd€p€rldàíxü, §/n - Cênüô, sâo Frenchêo do ColÚô-BA

CEP: 43.90!r-000 / Tê1.: Oi ) 3851-8000

13

01

01

01

01

01

01

01

01

FGCS

FGCS

01

01

01
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SEGOV
PUBLICADO EM

*E 1 tJ1zoJ8ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA i'UNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

PREFEITURÂ MUÍ{ICIPAL DE FRÂÀICISCO DO CONDE

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO QTDE.

Agente Tecnico Legislativo CPE 04

AlmoxariÍe CPE

Auxiliar de Plenário CPE M

Contador CPE 01

MotoÍista CPE 04

PoÍteto CPE 04

Procurador-Adjunto CPE 01

Tánico Administrativo CPE ,a

Técnico de Contabilidade CPE 01

Téorico de lnÍormáüca CPE 02

TOTAL 471

-../\!
Érd. PÉçe da hdôpô.ld€ncia, s/n - CedÍo, São FÍencisoo do CondsBÂ

CEP: ,í3.«X!00O / T€1,: Cr1 ) 365í -80«)

ANEXO II

QUADRODEPESSOAL

DE PROVIMENTO EFE"TIVO DO PODER LEGISLATTVO

CPE

02
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ESTADO DA BAHIA

PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

SEGOV
PUBLICADO EM

AB t_t&tzo_JE

ANEXO III

lrnnurçÕrs Do euADRo DE pEssoAL coMrssroNADo

01 GRUPO OCUPACIONAL CARGOEMCOMISSÁO
02 o
Denominação do Cargo

CTIETE DE GABINETE DA
rnrsroÊNqn

cóotco cno: rrr+rs

03 PRE.REQUISITOS

04 DESCRI os DAS ATRIBUI
. Assessorar e prestâÍ assistência ao presidente, au{liando-o no exarne e trato dos assuntos

políticos e administraüvos. Organiza todos os serviços do gabinete, determinando e distribuindo
tarefm.

05
. Dirige os serviços do gúinete da presidênci+ de acordo com as leis, resoluções, regulamentos,

regimentos internos e d€Ínais atos normativos;
. Baixa ordem de serviçc;
. Assessora o pÍesidente e os demais membros da mesa nas tarefm que lhes são oÍertadas, nos

termos das leis orgânicas do município e do rq]:imento int€rno da câmara municipat
. Representa o gabinete da presidência perante outros órgãos públicos em matérias pertinentes

á iirea administrativa;
. Promove a interlocução entre oo membros da mesa e os diretores;
. Planej4 coordena e orienta as atividades ligadas diretamenÍe â érÍea paÍlammtar, mediante

delegação da presidênci4
. Presta âssessoramento político ao presidente na crf,nduSo dos Eabalhos do pleniário;
. Representa a câmara municipal em eventos quando houver impossibilidade de assim fazê-lo

o presidente do poder legislativo ou quaisquer dos demais ,rere4f\es
06 CARGAHORTIRII \\/

30 (trinta) horas semanais.

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
End. PÍâça de lnd6p6ndé,lcà. srn - C€'tao. São Ftãndsco do Coíüô.BA

CEP: 43.9OG,00O /Íel.: f/í) 3651-8{rO

Forma$o completa em nível m&io ou superior.

TAREfAS

lv
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SEGOV
PUBLICADO EM

.r> z

01 GRUPO OCUPACIONAL CARGOEMCOMISSAO
0z CLASSITICAÇAO
Denominação do Cargo

PROCURADORGERAL
cÓDIGo cBo:2412-2s

03

Forma@o completa em nível superior, com inscÍição na Ordem dos Advogados do Brasil.

M SI.Ir{riR]A DAS ATRIBI,]I
. Atua em atiüdades de planejamento, elabora@o acompanhamento, pesqúsa e execução de

procedimentos e programas ligados à área jurídica; Proporciona assistência jurídica no6 pÍocessos e

assuntos iurídicos que envolvam a insütuição.
05 TABETAS
. Executa atividades iurídicas maniÍestandose sobre questões de interesse da câmara

municipat repreenta o poder legislativo municipal em questões judiciais e/ou aEajudiciais, ativa ou
passivammte, que necessiteÍn de profissional especializado da áre4 independenüe de outorga de
procuÍação;

. Rec€be citaç6es, intima@ e notifica@es nas a@es ern que a câmaÍa mrmicipal seja parte;

. Acompanha e instrui processot defesas e acusações;

. Emite parec€res

. Prestâ ass€ssorameÍrto e apoio ao presidente da câmara, aos órgãos e unidades administrativas
em matéria de natureza téotica e jurídic4

. Informa em expedientes que lhe forem encaminhados, dentro da sua iírea de atuação, bem
como solicita informações e documentos perante qualquer unidade administrahva a fim de obter
elementos necessários á defesa dos intereses da câmara municipal;

. DstribuiÍ intemamente os assuntos relacionados a processos e aç6es judiciais;

. Executa outras tareÍas compatíveis com as exigências parao exercício da função.

06 CARGAHORTiRIA

20 semaníus.

PRÉFEITURA MUNICIPAL OE FRANCTSCO OO CONOE
End. heça d. lÍüop€fidáich, dn - Cêr|tÍo, Stu Frencisco do Cond6-BA

CEP: 43.9(8000 / Tel.: Ol) 3651-8000

ESTADo DA BAHIA J81 tL Pg!-
*,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE T

GABINETE DO PREFEITO
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SEGOV
PUBLICADO EM

ESTADoDABAHTA t stgb
PREFETTURA MUNTCTPAL DE SÃO FRANCTSCO DO CONDE / -
GABINETE DO PREFEITO

01 GRUPO OCUPACIONAL CARGOEMCOMISSÃO
oz crASsrFrcAçAo
Denominação do Cargo

DIRETOR
ADMINISTRATTVO

cÓDIGo cBo:1231-10

03 PRÉ.REQT'ISITOS

Formação completa em nível médio ou superior.

04 D DAS
. DiÍeciona orienta e controla os serviços do departamento adminishativo, dotando-se de

recursos materiais e humanos necessiários e exercendo sua crcordma@o para alcançar os objetivos e
os resultados estabelecidos pelo Presidmte da câmaÍa

TARETAS/A
. Delimita os campo6 de ação do d€pâÍtamento administrativo sob sua daeção, deterrninando

objetivos de consonância aom a política govemamental e as diretrizes do poder deciório sup€rioÍ,
possibilitando o desernpenho crcrreto das funções pertinentes do departamento;

. Estabeleae as noÍrnas de serviço e procedimmtos de ação examinando e determinando m
rotinas de habalho e as formas de execução, p a ót€r melhor produüvidade dos recursc
disponíveis;

. Promove a articulaSo dos setores vinculadm ao departamento a que dirige baseando-se em
inÍorma$o pÍogÍamas de kúalho, pareceres, ÍeuniõeÉ oonjuntas, para integrá-la e obter maior
rendimmto das atividades;

. Faz cumprir decisões tomadas em assuntos de sua competência legal ou regimental, baixando
inskuç6es de serviços, expedindo ordens e controlando o cumprimeÍrto das mesmas, párra possibilitar
a plena realização dos objetivos previsüos;

. Propõe as autoridades soluções para assuntos que escapam a sua iírea de competênci4
elaborando paÍeceres, formulando consulta e apresentando sugestões, a fim de contribuir para a
resolu@o de questões dependentes de deliberação superior;

. Submete a aprovaçâo superior pedidos de aquisição de material e equipamento, justificando
a necessidade de aquisição pâra que, se necessário sejam observadas as normas de licitação e/ou outras
vigentes;

. Elabora relatórios, expondo o andamento dos trabalhos e apresentando sugestões, se Íor o
caso, para informar as autoridades competentes sobre assuntos que dizem respeito ao departamento
sob sua responsabilidade;

. Pode desempenhar fun@ delegadas por ordem sup€riot como se articulaÍ com órgãos do
podeÍ executivo ou com outras entidades sobre problema de interess€ comum.

CARGAHORÁRIA

S\-ta) horas semanais.

PREFEITURÂ AL Í'E FRANCISCO DO CONDE
Erü. PÍEça dâ lÍrdopondêírch, s/n - C€í ro, São Frencisco do Coíd6-BA

CEP: ,13.9OG00O / Td.: C/1) 365í-8mO

05

06



t7 t93

SEGOV
PUBLICADO EM

ESTADO DA BAHTA )81 t21zo\3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE P
GABINETE DO PREFEITO

01 C.c,nCO tlvÍ COMISSÃO
02 cre,ssmcaçÃo
Denominação do Cargo

CONTROLADOR GERAL
cÓDrco cBo:2522-10

03

Formação completa em nível médio ou superior.

04 DESCRI os DASA
. Controlar, hscalizar, pÍestaÍ assistência imediata e assessoramento té€nico com o objetivo de

executar as atiüdades de controle intemo no âmbito da AdministraÉo Púbtica Municipal
promovendo acompanhamento de atos e decisões exarados pela AdminishaÉo, mediante a emissão
de relatórios periódicos e aÍquivammto das aníises realizadas, bem crcmo na realização de auditorias
e inspeções.

05 TARf,TAS/ATRJBUIÇÔES
. Exercer a plena fiscalizaÉo contábil. financeir4 orçarnentári4 operacional e patrimonial do

Poder Legislativo, quanto à legalidade legitimidade, econornicidade, aplica$o de subvenções e
renúrcia de Íeceitas;

. Verificar a exatidão e a regularidade das contas e a boa er<ecu$o do orçamento adotando
medidas necessírias ao seu fiel cumprimento;

. Realizar auditoria e exeÍcer o controle intemo e a conformidade dos atos financeiros e
orçamenkários com a legalidade orçamentárria do Poder Legislativo;

. No exercicio do coÍrkole intemo dos atos da administração determinar as pÍovidências
exigidas pfia o exercício do controle o(terno do Tribunal de C-ontas;

. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianuat a execução dos pÍogÍármas
de govemo, ammpanhando e fiscalizando a o(ecução orçamentária;

. Fiscalizar o cumprimento do dispcto na l,ei Complenrentar ne. 101, de 04 de maio de 2000;

. Examinar as fases de execução da despesa, inclusive vefificando a regularidade dm licitações
e conkatos, sob os aspectos da legalidade. legitimidadg economicidade e razoabilidade;

. OrientaÍ e supeÍvisionaÍ tecÍricamente as atividades de fiscalização financeira e auditoria na
Câmaa Municipal;

. Expedir atos normativc conc€rnentes à fiscalização financeira e à auditoria dos recursos do
Poder t egislativo;

. Promover a apuração de denúncias formais, relativas a irregularidades ou ilegalidade
praticadas, em rela$o aos atos financeiros e orçammtários;

. Propor ao Presidente da Câmara a aplicaçfo das sanções cabíveis, conforme a legisla$o
yigente, aos gestores inadimplentes, podendo, indusive, sugeriÍ o bloqueio de transferências de
rrursos do Tesouro Municipal e de contas bancárias;

. Sistematizar inÍormações com o fim de estabelecer a relação custo/benefício paÍa auxiliar o
processo deciório do Poder Legislativo;

. lmplementar o uso de ferramentas da teúologia da informa$o como instrumento de controle
social da Administração Pública Municipal;

. Tomar medidas que confiram transparência integral aos atos da gestão da Câmara Municipal

. Promover medidas de orientação e educação com vistas a dar efetividade ao Controle Social e

à Transparência da Gestão do Poder Lesislativo Municipal
\oo CARGAHORÁRIA

trinta horas semanais,

I
End. PÍeF d. lrldoFíd&rcà. cn - Cdtlro. São F arci.co do Cond6-BA

CEP: 43.90GOm / Tol.: C/'l) 365í-8000

GRUPO OCUPACIONAL

30
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SEGOV
PUBLICADO EM

01 GRUPO OCUPACIONAL CARGO EM COMISSAO
oz cLAssnrcAçÃo
Denominaçâo do Cargo

DIRETOR CONTABIL E

TINANCEIRO
cÓDrco cBo:1231-1s

03 PRÉ.REQI.NSITOS

Forma$o cornpleta em nível técnico ou superior.

04 DESCRI SI]MARIA DAS

. Dirige o fluxo financeiro da Câmara Municipal, implementa o orçamento da instituição e
adminisEa recursos humanos. Controla patsim&rio. suprimentc e supervisiona s€rviços
ooÍnpl€ÍÍl€ntaÍes. Coordena serviços de tesouÍari4 contabilidade e oontroladcia. Elabora
planeiamento dâ CâmâÍa Municipal.

05 TARETAS/A ES

. Garantir a melhoria crmtínua e eficácia da saúde financeiÍa do PodeÍ l-€gislativo, pÍojetando
gastos por áreas, Íeeitas e estimaÍ custos com pessoat

. Acunpanhar índices eorômico-financeiÍo6 preüstos em lei;

. Coordenar as atiüdades relacionadas com serviços de tesouraria da Câmara Municipal;

. Controlar as retiradas ec depósitoo bancários, a cuúerência dos extratos de contas coÍrentes;

. C-oordenar os recebimentos de recursos financeiros oriundos do Poder Executivo Municjpal e
de outros, eÍn obs€rvância à legislação pertinmte;

. Coordenar o fornecimento de suprimentros de recursos financeiros aG diversos órgãos da
Câmaa Municipat eÍn obs€rvância à legislação peÉinente;

. Promover a cada final de o<erdcio a devolução do saldo a Prefeifura Municipat

. RepÍeseÍrtar o Presidente da Câmara na guarda e crcnserva$o de valore e títulos da Câmara
Municipal;

. Acompanhar o ontrole dos saldos das oontas em estabelecimento de crédito, movimentados
pela Câmara Municipal;

. Coordenar e contsolaÍ a execução orçamentári4 PPA - Plano Plurianual e LOA - t€i
Orçamentária Anual reoebidos do Poder Execuüvo;

. Acompanhar e supervisionar a afualização do balanço mensal da área financeira sempre
atendendo a LRF - ki de Responsabilidade Fiscal;

. Elaborar dernonshativos financeiros e e«rnômi«:s;

. Examinar prelaN de contas;

CARGAHO06

30 (trinta) horas semanais.

PREFEITURÂ OE FRANCISCO OE
EÍrd. PreF d. lrd€pondànoh, dn - C6í m, Sáo Francbco do Condô-BA

CEP: 43.00GO00 /T61.: 01) 3851-8m0

ESTADO DA BAHIA 23 1 T2 Pg!_

PREFETTURA MUNTCTPAL DE SÃO FRANCTSCO DO CONDE F
GABINETE DO PREFEITO



GABINETE DO PREFEITO

01 GRI]PO OCUPACIONAL CARGO EM COMISSÃO
crAssrrrcAçAo

Denominação do Cargo

DIRETOR LEGISLATIVO
cóDIGo cBo: 1231-1s

03 PRÉ-REQINSTTOS

Forma$o completa em nível médio ou superioÍ.

04 O SUMAR]A DAS ATRIBUI ES

. Planeja, coordena orienta e supervisiona as atividades que prestam apoio aos habalhos
legislaüvc, o que engloba a consultoria e assessor.unento técnico e institucional, os trúalhos das
Comissôes Permanentes e Temporárias, o processo de produ$o e arquivo da documentaéo
legislaüv4 o acompanhamento dos discursos e debates oocrrido6 tanto nas coÍnissões como no
plmário.

05 TARETAS/ ES

. Zelar pelo cumprimento dos prazoo e demais dispositivos retimentais;

. Supervisionar G serviços referentes à Secetaria ao protocolo pÍeliminar; recebimento e

expediSo das correspondências da área; elaboração das pautas das sessões ordinárias,
extraordiniírias;

. Supervisionar a elaboração das atas das sessôes;

. Elaboração de Projetos de tei e adequa$o e recebimentos de todas as proposituras;

. Assesorar os vereadores nas reuniões das C-omissões PermaneÍrtes e Especiais, redigindo
despadns e pareceres;

. Assessorar a Mesa DretoÍa durante as sessões da Câmara;

. ReponsabilizaÍ-se, por todas as funções relativas ao departamento Legislativo, no que
concerne a secretari4 arquivo permanelte e protocolo.

. Realizar estudos e sugerir alêrações. de modo a manter atualizados a Lri Orgânica Municipal
e o Regimento Intemo da Câmara Municipal de São Francisco do Conde;

. Resporder por todos 06 serviçG de responsabilidade da respectiva diretoria-
06 CARGA HORÁRIA

30 (trinta) horas

PREFEITURA MUNICIPAL DE DO CON
End. Preça de lndap.idaich, dn - C.o&o, Sao Frâncilco do MBA

CEP: 43.90G0m /Íel.: 01) 3a51.80m

tets3 puB;LXoovEM
ESTADO OA BAHTA Jg t_t tlzotg_

={Õ;
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE ?

0?

t\*.

(
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SEGOV
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3s 1 J&12o-13ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITOt*l

01 GRUPO OCUPACIONAI. CARGO EM COMISSÃO
02 CtASSnICAçAO
Denominação do Cargo

ASSESSOR ESPECIAL
03 PRE-REQUISITOS

04 S DAS ATRIBUI ES

. Afua ern atividades de planejamento, elabora€o, acompanhamento. pesquisa e execução de
pÍocedim€ntos e programas ligados à rírea Legislativa da Presidência.

05 TARET ES

. Proporciona assistênci4 nos processos e assuntos que envolvam a instituiÉo.

. Assesorar diretaÍr€nte o Presidente na anâise de processo§;

. Assessorar o Presidmte nas sessões de julgamento dos prooessos judiciais e d€mâis evento6,
realizando as tarefas designadas de sua ompeÉncia;

. Analisar todoo os processos, e corrunica@ oficiait denho do âmbito de competência da
Assessoria Especial da Presidência, só a orientação do Presidentre;

. Manter aontato coÍn autoridades eÍÍr outros Tribunais e outrc Poderes, sempre que neessário
e em decor&rcia de suas atividade funcionais;

. Coordenar a expedi$o de oflcios e deÍnais comunicaç6es oficiais da oomp€têÍlcia da
Assesoria Especial da hesidênci+ assinando-os para devido cumprimmo beÍn como as publicações.

06 CARGAHORÀRIÂ

30 (trinta) AS

PREFEÍTURÁ FRANCISCO DO CONOE
End. Pr.ça de lnd€Fo.rdôírà. Cr - CúAD. Sb F.err*rêo ô Coíirâ-8A

CEP 43.9oGOm / Tol.: Crl) 3851{0@

CÓDIGo CBo:2s23{s

Forma@o completa em nível médio ou superior.
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ESTAD. DA BAHTA 2s 1 tL 12oé

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE P

GABINETE DO PREFEITO

:

01 GRUPO OCUPACIONAL CARGOEMCOMISSAO
02 CLASSITICA
Denominação do Cargo

ASSf,SSOR DO
srcnrrÁnro pA MESA

cÓDrco cBo:2523{s

rnÉ-nrqursrros
Forma$o completa em nível médio ou superior.

04 DESCRI SUMÀRIA DAS ATRIBUI ES

. Atua ern atividades de msessoramento espeífico ao vereador secÍetário da Mesa Diretor4
notadamente em relação aos expedientes, rito procedimental e condução dos trabalhos da Mesa.

05 TARETAS/ATRIBUI ES

. Proceder ao exame, sob o aspectro técnicu.legislativo, de todas as pro,posições eÍn hamitaçfo;

. Elaborar os roteiro6 das sessões plenárias no asp€cto técÍrico-legislativo;

. Cmrdenar, planejar, e)@cutar, conbolar e ass€ssmar as atiüdade de apoio e de
assessoramento técnioGlqrislativo dos tsúalhc das comissões permanentes, t€Ínporárias, especiais e

de inqu&ito;
. Supervisiour a elaboração de requ€rimentos, indicações e moções e das atas das reuniões

plenárias, <{a< audi&tcie públicas e das crcmissões;
. Coordenar as atividades de redação final do6 proieüos de lei, resoluçõe, decretos e demais

proposi@;

(b qqRÁRIACARGA

30 (trinta)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRÂNCISCO DO CONDE
End. PÍaçâ da ld.p6írdáod.. Cn - C€ntro, Sào Fránatôêo do CorÉe-BA

CEP: 43.000.000 / Tê1.: Crl) 3ô51-8000

SEGOV
PUBLICADO EM

03
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SEGOV
PUBLICADO EM

éiÉ- a

01 CARGOEMCOMISSAO
02 CLASSIIICAÇÃO

Denominação do Cargo

ASSESSOR GERAL DE
coMr.lNIcAÇÃo

cÓDrco cBo:1423-10

03 PRÉ.REQUSITOS

Formação completa em nível médio ou superior.

DESCRIçÃO SUMÁRIA DAS ATRIBI.IIÇÔES

. Atua no plano de comunicação geral da Mesa Diretora do Poder Legislativo Municipal,
notadammte no âmbito da comunicação geral corn ouhos orgãos e corn a sociedade.

05 TAREEAS/ATRJBI.N

CARGAIIPRÁRIA

30 (trinta)hoÍF\

,
I

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE FRANCISCO DO
End. FÉça dâ líd€p6.ld&xie, sJn * C€nlro, São Framisco do Coodê-BA

CEP: 43.9«x)m / Td.: Cl1 ) 3651-8000

ESTADODABAHIA -,281 Ji/2O§-

PREFE|TURA MUNIC|PAL DE SÃO FRANCTSCO DO CONDE P
GABINETE DO PREFEITO

GRUPO OCUPACIONAL

04

. Dar publicidade as sesões, divulgando todos os trabalhos discutidm e apreciados;

. Apresentar iornal inÍormahvo divrrlgando toda as atividades parlamentares dos vereadores;

. Promover e organizar entrevistas nos meios de comunicação local com todos os vereadores
indistintammte;

. Fixar em local próprio informações sobre pÍoietos, decretog indicações, poúarias, moções,

tíhrlos, etc., que etejam em kamitaSo na Câmara;
. Mant€í:-se inÍormado dos atos do Presidente e da Mesa da Câmara, com o objetivo de dar

publicidade e evidência constante à ação do Poder Legislativo.
. Manter atualizado o Site da Cámara Municipal noo assuntos de sua competência exclusiv4
. Organizar informaüvot boletins e matérias sobÍe atos dos vereadores, para mídia impressa

eletrônica e digitais;
. Acompanhar e aÍquivar material divulgado pelos meios de comunicação sobre a Câmara e

vereadoret cerimonial e oÍganizaÉo de eventos e demais atividades p€rtinentes ao setor.

06
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SEGOV
PUBLICADO EM

J-81 t*1201ÍESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITOEEIS

01 GRUPO OCUPACIONAL CARGOEMCOMISSAO
02 cressmclçÃo
Denominação do Cargo

ASSESSOR EXECUTTVO DA
PRESIDÊNCIA

cÓDIGo cBo:2s23-os

03 PRÉ-REQr.rrSrrOS

Formação completa em nível médio ou superioÍ.

04 D SUMÁRIADAS

. Assessorar o Presidente no desempenho de suas aüvidades, atendendo cidadãos e
gerenciando inÍormaç6es. Controlar correspondência física e elehônica. OrganizaÍ eventos e üagens
da Mesa Diretora. Supervisionar equipes de trabalho e crcordenar reuniões.

05 TARETAS/ATRIBTII ES

. Assesorar o cumprimento da agenda institucional da Presidência;

. Coordenar análises e estudos relacionados as atividades, viagens e correspondências, visando
fornecer subsídios para as políticas de planejamento de sucessões e desenvolvimento;

. Planejar levantamento de necessidades de treinamentos;

. Planejar m aüúdades antes de executáJas, determinando m meios necessifi:ios para se atingrr
os reultado;

. Assessorar nos planos de ação dos processos, eventos e Íeuniões;

. Acompanhar o plano anual de eventos e analisar a avaliação de reultados dos mesmos;

CARqAFORÁRIA

30 (trinta)

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
Eíd, PÍsçâ dE llÉ€p€odàEiâ, s,/n - C6rnro, Ss FBncisco (b Cohd€-BA

CEP: 43.S0G0m / Têl.i Ol) 3ô51-80@

06

il)
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SEGOV
PUBLICADO EM
J8 1 iJ1zoiSESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

01 GRUPO OCIJPACIONAL CARGO EM COMISSÁO
02 crassmcaçÃo
Denominação do Cargo

ASSESSOR DE IMPRENSA
oapntsrnÊrucra

cóprco cgo: zorr-ro

03 PRÉ-REeursrros

Formação completa ou ern curso de nível sup€rior.

04 OSUMÁRIA DAS ATRIBUI ES

. Assesorar o Presidente com no planeiamento de comunicaSo intema e externa, eskatégias
de relacionamento com o público direcionado, produção e revisão de üextos institucionais e testão dos
veículos de divulgação, com monitoraÍnento do6 mesmos. criação de campanha e veículos de mídia
conÍorme necessidades.

05 TAREF

. Alinhm inÍormações e campanhas de mídi4

. Realizar levantam€Írto Câs atividades, projetos, a@ e serviços da Preidêncie

. Agendammto e acompanhamento de enhevistas coletivas, facilitando o trabalho do
entrevistado e do entrevistador;

. Contato permanente com a mídia, sugerindo pautas e fazendo esclarecimentos necessários
para a eficiência da matéÍia jomalistica a ser publicada;

. ElaboraÍ to(to6 (releases), que são enviados para c veículos de comunicação;

. Divulgar eventos;

. Editar iornais, que podem ser distribuídos intema ou extemamente;

. Organizarentrevistasaoletivas;

. Dar orimtações de mmo üdar com a impÍensai

. Montar dipping (cópia de noticias da imprensa que foram divulgadas nos meios de
comunicação;

. Sugerir assunto6 paÍa a midi4 indicação de pauta.

ffi

30 (trinta)

PRÉFEITURA MUNICIPÂL DE FRÂNCISCO DO CONDE
End. Preça dâ l.dêpêndêíx*r, ah - C€oko, São Fr.ncisêo do Cood6-SA

CEP:43.9«!000 i Tel.: t71) 3851{(x)0



2st93
SEGOV

PUBLICADO EM
ESTADO DA BAHIA J3 1 J21

PREFEITURA MUNICTPAL DE SÃO FRANCTSCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

01 GRUPO OCUPACIONAL cancorucomssÃo
02 CLASSITICAçAO
Denominação do Cargo

ASSESSOR DA MESA
DIRETORA

cÓDlco CBo:2s234s

03 PR

Formação conpleta em nível médio ou superior.

04 s

05 TARETAS/ATRIBUI

06 CARGAÍ\ORÁRIA

30 (trinta)

PREFEITURA MUNICIPAL OE FRANCISCO DO CONDE

DAS

. Assessorar a Mesa Diretoa no deserrpo'rho de atividades técnicas-operacionais previstas no
Regimenb Interno da Casa

. Prestar assessoramento de natuÍeza técÍlica-legislativa à M€sa Diretora, na crcndução dos
trúalhos legislativos, e, em especial, ao Presidente na direção das reuniões de Plenário;

. SupervisionaÍ as aüvidade de elaboração das atas das sessões pleniárias, solenes, itinerantes
e comissôes, bem como dm correspondências oficiais da Câmara Municipa!

. Realizar, sob o aspecto téorico-legislaüvo. a prepara$o das rermiões ordinárias,
exhaordinárias, itineranteg de instalação da Legislafura e de eleição da Mesa Diretora e C-omissões;

. Coordenar o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal e ao6 demais órgãos municipais,
dG proietos de lei e dernais proposi@es aprovadas, veriÍicando pÍazos, protocolo e demais
procedimento6

End. Prry d. lnd6p.odànch, sh - CornE. Sào Fí.rrciBco do Cond6-BA
CEP /t3.00G000 / Íêl.i Ol) 3651€000
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ESTADO DA BAHIA

PREFE]TURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

SEGOV
PUBLICADO EM
18 1 tJ pol?

4)1

01 GRUPO OCTIPACIONAL CARGOEMCOMISSÃO
02 CLASSITICA o
Denominação do Cargo

COORDENADORDE
GABINETE

03

04 SIIMARIA DAS ATRIBI.]I

. Coodena atividades de apoio e âss€ssoramento nos procedimentos legislativc entre cada
gabinete de vereador e a Presidência

05 TARETAS/A

. Articula as aç6es desenvolvidas mEe o Gabinete do Vereador e a Preid&rcia;

. Acompanha e avalia as aç6es previstas em projetos políticos e adminishativos desenvolvidos
pelo Gúinete do Vereador.

. Conhola e úganlza o desenvolvimento e execução de ato6 administrativoe praticados pelo
Vereador, observando as determina$es legais;

. Deenvolve orhas tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo sup€rior hieráÍquico.

ffi fonarnCARGA

30 (trinta) als

\

MUNICIPAL OE FRANCISCO DO CONDE
EÍd. Preçe da lÍdopolrdâí|da, a/n - Ccí Ío, Sb F..iciÊôo do Condô-BÀ

cEP: 43.00G000 /Tot.: Ot) 3051-8m0

cóDrco CBo:2s23{s

Forma$o completa em n{vel médio ou superioÍ.



'ar> z

01 GRUPO OCTIPACIONAL CARGOEMCOMISSAO
02 cLASSrrrcAçAO
Denominação do Cargo

OUVIDORGERAL
cÓDrco cBo:1423-{0

PR

Forma$o completa em nível médio ou superior-

04 D OS ES

. Coordena a@es e aüvidades relacionadas a padrões de transparênci4 acesso a inÍorma$o,
pÍesteza e setuÍança das atividades dos membros, unidades e serviçG auxiliares da Câmara
Municipal.

05 TARET

. Ouvir e anotar as queixas, críticas e sugestões de qualquer cidadão;

. Receber danúncias de alos de imprôidade administrativa e de irregularidades praticadas por
agentes políticos e ser:vidores públicos do Poder Legislaüvo Municipal;

. Promover as aç6es necessiárias à apura$o da veracidade das reclamações e denúncias e, sendo
o caso, levá-las ao conhecimmto da Mesa DiletoÍa; e

. ApÍesentaÍ, meÍrsalmentg à Mesa Diretora Íelatório circunstanciado das aüvidades da
Ouvidoria Geral.

06 CARGAHORÁRIA

30 (trinta)

PREFEÍTURÂ NICIPÀL ÍE FRAIIEISCO DO CONDE
EÍd. Prâçâ dâ lndêp€ndêíxi€, §/n - CsííÍo, sâo FlBncisco do Coídô-BA

cEÊ ,13.s0&000 / Tê1.: 01) 3651-8000

z7ts3 "r".srEf$Vw
ESTAD. DA BAHTA 23 t iJ tzü_
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE P
GABINETE DO PREFEITO

03

DAS
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SEGC)V
PUBLICADO EM

01 GRUPO OCUPACIONAL CARGOEMCOMISSÃO
02 o
Denominação do Cargo

SUB-CONTROLADOR
cÓDIGo cBo:2s22-10

03

Form@o completa em nlvel médio ou superior.

04 s DAS

Assesorar o controlador geral no desempenho das suas atividades.
05 TAREF

. Exercer e/ou coord€naÍ a execução, sob a supervisão do Controlador Geral, de auditorias,
fiscaliza@s e inspeçõe no âmbito do Poder Legislativo Municipal;

. Exercer o oontrole intemo utilizando procedimentos preventivos;

. Apoiar o contole el<temo e(ercido pelo Tribunal de Contas do Estado e outÍas entidades com
competência para tanto;

. Manter atualizados os indicadores de desempeÍüo da Unidade de Controle Intemo;

. Propor ao Controlador Geral a implementa$o de normas, Íotinas e procedimentos com vistas
à melhoria do sistema de controle intemo, visando à uniÍormidade dos procedimentos da
administração;

. tnteÍagiÍ com as demais unidades da Controladoria Geral na pÍoposição e elaboraçâo de
noÍÍnas de conkole, Íotinas e procedimentos, referente a cada iáÍea de atua$O com vistas ao
aprimoramento do sistema de contÍole intemo;

. Substifuir o Conkolador Geral na ausência deste, no que for cabivef

. CooÍdenar os servidoÍes inte{rrantes da Unidade de Controle lntemo do município;

. ExecutaÍ outras atividades correlatas."

06 CARGA H

30 (trinta) horas

PREFEITURÂ MUNICIPAL OE FRANCISCO DO CONDE
Eíid. PÍeçe dâ ld€D.nda.rcb. a/n - C€íno. Ss FÍErÉiêco do Cond6-BA

CÊP: ,13.0ü1000 / Tê1.: 01 ) 3ô5í -8000

ESTADO DA BAHIA JS 1 'tznslS

PREFE|TURA MUNTCIPAL DE SÃO FRANCTSCO DO CONDE P
GABINETE DO PREFEITO

\\"\,
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

SEGOV
PUBLICADO

98 1 12pn
EM
»

01 GRUPO OCUPACIONAL CARGO EM COMISSÀO
02 CLASSIFICAÇÃO
Denominação do Cargo

GERENTE DO SETORDE
TRANSBORTES

CÓDIGO CBO:141É6

03 PRÉ.REQTIISITOS

Formação completa em nível médio ou superior.

D DAS

. Gerencia, orimta e contÍola os serviços do setor de kansportes, dotando-o de recursos
materiais e humanoo necessários e exercendo sua coordenâção para alcançar os objeüvos e os
resultados estabelecidos pelo diretor administrativo da câmara, autoriza os deslocammtos dos
veículos da Câmara Municipal.

05 TAREFAS/ATRIBUI ES

. Observar e comunicarão órgão superior, os períodos de revisão e manutenção preventiva do
veículo, bem como os pequenos reparos de urgência;

. AnotâÍ a +dloÍnetrageÍn rodad4 üagens realizadas, objetc e pessoas transportadas,
itinerário e ouhas ocorr&lcias, eÍn forÍnulário próprio;

. Recolher o veículo apos serviços, deixando-o coÍretammte estacionado e fechado;

. ExecutaÍ outr6 taÍeÍas corÍelatas.

06 cARGAo&{RrA

30 (trinta)

PREFEITURA MUNICIPAL OE FRÂNCISCO DO CONOE
ÉÍd. Prâçâ dâ lndepêodêíxie, 6ln - C€íúÍo, Sâô F.6ncisco do Co{ldê-BA

cEP: 43.90G00O / Tê1.: (7í) 3€51-8000

04

manais.
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SEGOV
PUBLICADO EM
t8 t_tl.tzo§ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

01 GRUPO OCUPACIONAL cARGoEMcoNflssÃo
oz crassmcaçÃo
Denominação do Cargo

GERENTE DO SETOR DE
pernnvrôr.no

03 rnÉ-nrqursrros

Forma$o completa em nível málio ou superioÍ.

OSI.IMARIADASA ES

. Germciar ou o(ecutar os serviços de controle patrimonial depÍeciaÉo e reavaliação, bem
como da dispolibilização dos bens aos s€rvidGes e vereadores aEaves de regisEo e afuali?ação da
responsúüdade psl6 urilização dos t errs.

05 TARETAS/ATRTBUI ES

. Assessorar e coordenar 06 s€rvidores sob sua geÍênci4 proporcionando o correto
desenvolvimento dos Eabalhos adminisEativos e búocÍáüco6;

. Efefuar a oonfeÉncia e aceite dos materiais ou bens adqúridos edc serviços de manutenção
em geral üsando sua regular liguidaSo;

. Solicitar e acompanhar a manuteÍrção preventiva e coretiva doo bens móveis e imóveis da
Câmar4 além de germciar 06 crcnhatos de manutençâo em Beral;. Organizar as atiüdâdes de inventário de bens permanentes e de mÍrsumo (almoxarifado),
controlando a distribuiÉo de suprimentos e outros materiais adquiridos;

. Acompanhar a realização de reformas, alteraç6es ou a execu$o de os serviçrcs, elaborando e
prestando intrormaçõe sempre que neessário;

CARGAHI )V,Rra

$ (kinta) horas

PREFEITURÁ MUNIC AL FRANCISCO DO CONDE
Ed. Prry de lnd6p.odáíÍà. ín - Cdnro. São FÍ.ncilco do Cond6-BA

CEP: ,É.90G000 / Í61.: C7í) 365'l-8000

I

cÓDrco cBo:2s22-10

&t

06
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SEGOV
PUBLICADO EM
J81)L1zolSESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITOe i>- I

01 GRIJIPO OCUPACIONAL CARGO EM COMISSÃO
02 CLASSITICAÇÃO
Denominação do Cargo

GERENTE DO SETOR DE
RECURSOS HI,]MANOS

cÓDIGo cBo:2s21-os

03 PRÉ.REQIIISITOS
Formação completa em nível málio ou superior.

D DAS
. Direciona, orienta e oonEola os serviços do setor de Recursos Humanos, dotandoo de

recuÍsos materiais e humanos neoessários e exercendo sua coordenação para alcançaÍ os objetivos e os
resultados estabelecidos.

TAREFAS/ATRIB ES
. Soücitar, conÍerir e úganizaÍ a documenta6o funcional dos servidores, vereadores e

estagiários, desde a admissão até o desligamento, mantendo âtualizados os respectivod assentameÍrtos
funcionais.

. Controlar os processos de progresão funcional e salarial, férias, licenças, atestados e demais
direitos, deveres e documentm do6 servidores e vereadores da Câmara Municipal;

. Providenciar, junto aos órgãos competente, a inspeção médica dos servidores sempre que
necessário, bem aomo solicitar a realização dos laudos de saúde, seguÍânça do trabalho e contêneres,
analisando e aplicando as recomendações ou solicita@ expedidas;

. PrepaÍar os atc de nomeação, posse, o<onera$o. Iicenças e aÍastâmentos, férias e deÍnais atos

funcionais dos servidores ou vereadores, conÍorme o caso. earüando-os para publicação legal, atém de
lavrar ceúidões e dedarações funcionais;

. Preparar e encaminhar aos órgãos necessiários a documentação dos servidores e vereadores
paÍa aÍastamento por problernm de saúde;

. Efetuar o oonhole de registro ponto, de compensação de hoÍas e Íeâlização de horas extras,
além de solicitar a execução de todas as o,briga@ trúalhistas, estatutárias e da saúde dos servidores,
estagiiirios e/ou vereadores;

. Manter-se atualizado e estudar questões relativas a direitos e vantagens. deveres e
responsabüdade dos servidores, conÍorme legislação em vigor e submetêlas ao superior imediato;

. Encaminhar a documeÍrtaçfo e as inÍormações cadastrais, funcionais, preúdenciárias e

salariais dos vereadore, servidores e estagiários âos óÍ9ã06 municipait estaduais e Íederais seÍnpre
que necessário;

. Auxiliar os serviços de elaboração da folha de pagamento da Câmara Municipal atestando

sua regular liqúdação ou inÍormando a necessidade de alt€Íaç6es ou correções;
. Aphcar e Íazer aplicar a legislaSo relativa am servidores prÍblicos, prestando esdarecimentos

quando solicitado;
. Efetuar a divulgação e a manutençfo das informa@s de pessoal necessárias ao processo de

micipal;transparência púbüc4 na forma definida pela legisla@ ou pela
. Realizar outras tarefas correlatas ao cargo por iniciativa

por superior.
. Exercer outras atividades correlatas.

que lhe Íorem atribuídas

ffi CARGAHORÁRIA

30 horas semanais

PREFEITIJRÁ MUNICIPAL ÍtE FRÂNCISCO OO CONDE
EÍd. PrsF de l.rdepeídê.tch, rJn - ConlÍo, São FÍarciaao do Condo-BA

CEP: 43.8«}.()(x) / Te1.: 01 ) 3651 {000

04

05
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ESTADo DA BAHIA 98 t

PREFEITURA MUNICIPAL oe SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

SEGOV
PUBLICADO EM

_Jz_tzol8_

01 cARGoEMcoÀflssÃo
w crassrrrcr.çÃo
Denominação do Cargo

GERENTE DO SETOR DE
CONTABILIDADE

cóotco cno: zsz-ro

03 rnÉ-nrqursrros
FormaSo completa em nível técnico ou superior

04 DAS ATRIBUI ES
. Prornove o controle, conÍer&rcia, classifica@o e contabilização das operações orçamortárias,

financeiras e patrimoniais da Câmara Municipal. além da execução do C-onhole Intemo da Câmara e
prestaÉo de contas.

05 TARETAS/ATRIBIiI
. Escritua analiticamente G atos ou Íatos administrativm, efefuando os correspondentes

lançamentos contábeis, para pmsibütar o conEole conLíbil e orçamentário;
. Contabiliza 06 docwnentos. analisando-os e processando-og paÍa assegurar a cbservância do plano

de oontas adotado;
. Promove a pÍêstaÉo, acertos e mnciliação de contas em gerd conÍerindo saldos, localizando e

retificando possíveis erÍG, para asseguÍar a correção das operaçôe contrábeis;
. Elabora o balanp anual da Câmara Murricipa}
. Elabora a prestação de contas paÍa apÍeciaSo da Câmara Municipal e remessa ao Tribunal de Contas

dos Munidpios da Bahia o Escritura liwos contábeis;
. Faz a escituÍação sintética e analítica dos lançameÍitos relativos as operações mntiíbeis, visando

demonstrar a Íeceita e despesa;
. Examina ernpenhos de despes4 verificando a dassiÍicação e a exjstência de recursos nas dotaçõe

orçamentárias, para o pagammto do6 compromissos assumidos;
. Supervisiona os cálculos de reavaliação do aüvo e de depreciação de veiculos, máquinas, móveis,

uteruíliG e instalações, ou participaÍ destes kabalhos, adotando os índices indicados em cada caso, para
assegurar a aplicação orreta das disposi@ legais pertinentes;

. Organjza elabora e assina balancetes, balanço e demonstrativo6 aontáb€is, relativc à execução

orçamentária e financeir4 aplicando as normas coÍrüábeis, para apresentff Íesultâdos parciais e gerais da
situa@ patrimonial, econômica e financeira da AdministraSo do Legislativo Municipú

. Elabora relatorios sobre a situa$o patrimonial, econômica e financeira da Câmar:g

. Assessora o Diretor do Departamento ern problerrras financeiros, contábeis e orçamentários, dando
parecrres à luz da ciência e das práticas contábeis;

. Efetua os oontÍoles de gastos €Ín conÍormidade com as normas legais;

. Promove o recebimento das importâncias devidas à Câmare

. Procede à guarda conÍerência e conkole sistemático do num€rário e valore de Caix;u

. ContÍola o movimento financeiro, atÍavés do sisteÍnâ inÍormático na Teourari4 se houver;
as fichas controle de contas;

. Arquiva os documentos pertinentes às movimentaç6es financeiÍas;

. Executa ouhas funçõ€s que lhe seiam superiormente cometidas
regulamenüo em matéria financeira; \

por Resolução ou

06 CARGAHORT(RIA
30 trinta horas semanais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRAÀICISCO DO CONDE
End. Prâça de |rldep6ndêIrcà, Ê/n - c6Íllio, São Flencis.D do Coodo-BÀ

CEP: 43.900-000 / Td.: cII) 3851-moo

P
GRUPO OCUPACIONAL

. Mantán o aontrole de deposites e retiradas bancárias, mantendo em
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANC]SCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

SEGOV
PUBLICADO EM

,28 1 t2 12s{

01 GRUPO OCUPACIONAL canco ru corwssÃo
02 CLASSITICA
Denominação do Cargo

GERENTE DOSETORDE
TTChIOLOGIADA
urnoxuaçÃo

cÓDIGo cBo: r42s-1s

03

DESCRI o DAS ATRIBIJ'I

Gerenciar as atividades da área de inÍormáüca envolvendo a elaboração de projetoo de
implantação racionêli"aÍ e redes€lrho de pÍocrssoo, induindo deenvolvimento e integÍação
de sisteÍnas, om utiliz6çis dg allx tesrclogia idmtificando o,poÉunidade de aplica€o dessâs

tesldogias.
05 TARETAS/ATRIBUI ES

. Coordena c Eabalhos de suas equipes, cuidando da avaliação e identificação de soluções

tecnológicas plan§am€nto de proietc e entendimmtos das necessidades do negócio e dos servidores
da câmara municipal negociar com consultorias para onEatasão de desenvolvimento de projetos ou
alocação de recursos para desenvolvimento de atividades de análise e programa$o;

. Akibuü aG servidores do setor as funç6es de cada un! repassando 06 pÍitzos e tamlÉm
orçamentos;

. Ideníficar, documentar, Ber€Ílciar e solucionar todos m problemas que pcam surtir;

. Realizar o controle de qualidade e assim proporcionar um nível de qualidade aceitável, cobrar
de cada servidor para que a fun$o designada esteja seÍrdo realizada com sucesso;

. VerificaÍ cada etapa do projeto e assirru podendo passâÍ para a fase seguinte, verificar a

finalizaSo do projeto e realizar um levantameÍrto dos erro6 e acerto6 sendo responsável pelo sucesso

final de cada proieto;
. Exerce outras aüvidades correlatas.

06 CARGAHORÁRIA

30( horas semanais

-t
MUNICIPAL DE FRÂNCISCO ÍX» CONDE

End. ftrçe ds lídoFrdânoh. dí - Caííío, Sào Frencàco do CoíldGBA
CEP: 43.0OG0m / Íê1.: (r1) 3851 4o0o

FormaSo mmpleta em nível té«rico ou superior.

04
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO FRANGISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

SEGOV
PUBLICADO EM

a8 t )2no!8

01 GRLIPO OCT,JPACIONAL cancouracoussÃo
02 cLASSrrrcAçAO
Denominação do Cargo

GERENTE DE CONTRATOS
cóDIGo cBo: 4101fi

03

04 s DAS

. Supervisiona e auxilia a o<ecução de prooessos de contsatos de cdnpras, s€rviços de teraeiros
e licita$es, acunpanha a ge6tão do6 contsatos administrativos e sup€r-visiona a administsação e o
controle dos bens móveis e imóveis que cdnpõeÍn o patrimômio da Câmara Municipal.

05 TARETAS/A

. Executar pfiJctdiment6 licitat&ios, curEato6 e outro6 ajustes firmâdos pela Câmara
Municipal;

. Coordmar e supervisionaÍ a execuÉo de licitações;

. AuxiliâÍ e âcompanhar a definição de padrões de editais de licitações, minutas de contratos,
aditivos, atas de registro de preço e demais instrumentos procedimmtais pertinentes;

. Auxiliar na elaboraSo de respootas a pedidos de eclarecimentos e impugrações;

. RepresentaÍ o Presidente da Câmara no trato e fiscalização do cumprimento das leis que
disponham so,bre licitaç6es e csnhatios administrativos;

. Despachar junto ao Presidmte da Câmara processos de dispensa e inexigibilidade de licitação,
com as justiÍicativas inerente;

. Supervisionar e contÍolar o encaminhamento para publica$o de todG os atos que a I€i
determina seiam publicados;

. Acompanhar em nome do Presidente da Câmara a oompatibilidade entre os preço6 praticados
para a AdministÍação Pública e os usados para o mercado;

. Submete a despaúo a documentação visando à aplicação de sanções a fornecedores e

licitantes;
. Acompanhar a gesÍio dos contratos administraüvos;
. Promover o acompanhamento da vigência e a execu@ dos onEatos firmado Íeíerentes à

aquisi@ e manuten$o de bens pakimoniais;
. Supervisionar a guard4 disponibilidade e a conservação dos bens patrimoniais da Câmara
. Propor à Presidência a transferência de bens patrimoniais ósoletos ou inservíveis ao

Executivo e, conduído o processo, promove a repectiva baix4
. Exercer oukas aüvidades correlatas.

06 HORT{RIA

30( anals.

PREFÊIÍURA MUNICIPAL FRÂNCTSCO OO CONOE
End. Preçá d€ lnd€psndêírciâ, s/n - Sào Francisco do Cond€-BA

cEP: 43.00GO00/Í61.: O1) 3651-8000

?

FormaSo completa em nivel médio ou superior.



at> I

:

GRUPO OCUPACIONAL CARGO EM COMISSAO
02 CLASSETCAçÃO
Denominação do Cargo

GERENTE DO SETOR DE
LICITAÇÕES

CÓDIGO CBO:4101{5

PRÉ-REQI.NSTTOS

Forma$o completa em nível médio ou superior.
04 DESCRI o DAS
. Supervisiona e coordena a execução de processos de oonhatos de serviços de terc€iÍos e

cunpÍas através de licitaç6es, acsnpanha a testão dos cülhatos administrativos e supervisiona a
adminisEação e o conEole dc bens móveis e imóveis que coÍnpõeÍn o patrimônio da Câmara
Municipal.

05 TARETAS/ATRIBIJ'I ES

o Executar pÍocedimmtc licitatórios, crcÍrtsatoo e outro6 aiustes firmadc pela Câmara
Municipal;

o Coordenar e supervisionar a el(ecuÉo de licitaçõe;
o Auxiliar e acompanhar a defini$o de padrões de editais de licitaÉet minutas de contÍatos,

aditivoe. atas de registro de preço e demais inskummtos procedimentais peÍtinentes;
o Auxiliar na elabora@o de respostas a pedidos de esclarecimentos e impugna@;
. RepresentaÍ o Presidente da Câmara no trato e fiscalização do cumprimento das leis que

disponham sobre licitações e contratos administrativoc;
. Despachar junto ao Presiderte da Câmara proessos de dispensa e inexigibilidade de licitação,

mm as ,ustificativas inerentes;
o Supervisionar e csntrolaÍ o encaminhamento paÍa publica$o de todm os atos que a [€i

determina sejam publicados;
o Acompanhar em nome do Presidente da Câmara a compatibilidade entre os preço6 praticados

para a Administração Pública e os usadoe para o mercado;
o Submete a despacho a docummtação üsando à aplicaÉo de san@ a fornecedores e

licitantes;
o Acompanhar a gestão dos conhatos administrativos;
o Promover o acoÍnpanhamento da vigência e a execu@ dos conhatos firmados referentes à

aquisição e manutmÉo de b€ns patrimoniais;
o Supervisionar a guard4 disponibilidade e a conserva$o dos bens patrimoniais da Câmara;
. Propor à Presidência a transferência de bens paEimoniais obsoletos ou inservíveis ao

Executivo e, conclúdo o processo, promove a repectiva baixeg
o Exercer oukas atiúdades correlatas.

06 $lcauonÁrur
30( anal5.

a
a

PREFEITURA MUNIC
End. PÍ!ç. d€ lndepêndância,

tsco oo coNoE
, Sào FÍsicisco do Conde.BA

CEP:43.900-000 Tol.: O'l) 365140ü0

SEGOV
3s,93 PUBLICADO EM

ESTAD' DA BAHTA et t rUzo*
-b

PREFEITURA i,IUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE /
GABINETE DO PREFEITO

01

03



3ó/93

ESTADO DA BAHIA

PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

SEGOV
PUBLICADO EM
23 1 tL 1zol9

01 GRUPO OCUPACIONAL canco ru col,rssÃo
02 cressmcaÇÃo
Denominação do Cargo

GERENTE DO SETOR
TINANCEIRO

cÓDrco cBo: 1421{s

03 rxÉ-nrpursrros
Formação completa em nlvel médio ou superior.

04 S DAS ATRIBUI ES

. Gerencia o f,uxo financeiro dâ Câmara Municipal e auxilia a Dhetoria Contábil e Financeira
no âmbito de suas atiüdades cGrElatas.

05 TAREF

. Supervisiona compromissm financ€iros da câmara municipal, bern omo seu fatuÍamento,
cruzando inÍormaç6es do setor de contas a pagar om entradas diárias nos banos, a fim de adequar
as despesas as receitas;

. Gerencia elabora$o do fluxo de caixa diário, semanal e mensal, através de projeções de
receitas e despesas, para servir de análise da situaÉo financeira da câmara municipal no curto pÍazo;

. Gerencia as atividades de contas a receber, visando assegurar que todos c cr&itos sejam

rec$idos em tempo hábil;
. Manter o controle dos depositos, aplicações e retiradas bancarias;
. Executar atividade relativas à tesouÍaria;
. Manter harmonia e cooperar com os húalhos da controladoria intema;
. Realizar ouEas tardâs adminisEativas e correlatas ao cargo poÍ iniciativa própria ou que lhe

Íorem atribuídas por superioÍ.

06 CARGAIIQRÁRH

30 (trinta)

MUNICIPAL DE FRÂNCISCO DO CONDE
End. Preçs de lÍrdôpandàncb, ôrn - C€ííro, Sáo Frrmi6co do Cood.-SA

CEP: 43.00G000 / Í61.: C/l) 3451-8000



31193

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANC]SCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

SEGOV
PUBLICADO

c81 JJ 
1 20

EM
Jg

BE=TS

01 GRUPO OCUPACIONAL CARGOEMCOMISSÃO
02 CLASSrrrcAçAO
Denominação do Cargo

CIIEFE DO SETOR DE
tr\ITORMÁTICA

cÓDrco cBo:142s-10

03 PRÉ.REQTJISITOS

Formação completa em nível médio ou superior.

04 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIçÕES

. Auxilia o usuiário na ulilizaÉo de softwares operacionais e aplicativos bmicos de esoitório,
editoÍes de textq planilhas e sistemas de apresenta6o; prestaÍ assislência e sufrorte técnico e
operacional na utilização de sisteÍnas.

05 TARET

. Monitorar a instalaçãO conexão, desconexão e o remanejamento dos equipamentos de
informática da câmara para os locais indicados;

. Fiscalizar a limpeza e manutenção de manutenção de maquinas e periÍéricos instalados nas

diversas unidades da câmara municipal;
. CeúiÍicm da desinstala$o de programas nocivos aos sistemas uülizados nas unidades

administrativas;
. Fiscalizar a instalação de programas e aplicaüvos em periÍéricos, além de monitorar as

configurações de eqúpamentos e softwares sempre que solicitado;
. Auxiliar nos serviçc de backup, administÍaÉo de servidoÍe e redes de dados e identificação

de problemas em geral;
. Realizar outras tarefas correlatas ao cargo por iniciaüva própria ou que lhes forem atribúdas

por superioÍ.

06 CARGAHORÁRIA

30 (trinta)

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
EÍd. PleF de kd€rdúârxà, §,/'l - CêríÍo, Sâo FÉírcisco do Co.do-BA

CEP 43.90G0m/Tê1.: f7í) 3651-8000



38/93

SEGOV
PUBLICADO EM

&8 1tJ1zoJ9ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

01 GRI.'PO OCUPACIONAL CanCO rU COT"USSÃO

02 CLASSIFI o
Denominação do Cargo

CHETEDOARQUTVO
LEGISLATIVO

CÓDIGO CBO:261345

03 rx.É-nrqursrros

Formação completa em nível m&io ou superior.

04 DESCR] O SUMÂRIA DAS ATRIBT'I ES

. Coordmar, planejar. organizaÍ e dirigir de serviços de aÍquivo; planejam€Írto, orientação e

dire@o das atividades de identificação das especies documentais e participa$o no planejamento de
novos documentos e oontole de multiópias.

05 TARETAS/ATRIBUI ES

. CoordouSo planejamento, orimta$o e ammpanhaÍnento documental e inÍormativo;

. Planejamento, organização e dneção de serviços ou enko de documentaSo e informação
mnstituídos de acervos arquivísticss e misto§;

. Planejamento, organização e dAeção de serviços de microfilmagem aplicada aos arquivos;

. Orientação e planejamento de autoÍnaÉo aplicada aos aÍquivos;

. Orientação quanto à classificação arranjo e descrição de documentos;

. Orientação da avaliação e seleção de docummtot para fins de preserva$o;

. Promoção de medidas necessiárias à conservação de documentos d a câmara municipal;

. Elaboração de parecer e kúalhos de complexidade sobre assuntos arquivísticos;

. AssessoÍam€Írto aos trabalhos de pesquisa cimífica ou teorico administrativas;

. Desenvolvimento de estudos sobre documentos culturalmente importantes;

. Exercer outras atividades correlatas.

06 CARGAHORARIA

30 (Einta)hgrhsÀ

I
PRÊFEtTURA MUI{ICIPAL DE FRÂNCISCO DO CONDE
End. Preçs & lrd€párldôÍrciâ, §/n - C6íir§, Sào Frahdsco do Corxrê-BA

cEP:,03.90&0q) / Tel.: r/1) 3651-80(D



39/93

SEGOV
PUBLICADO EM

J21zo-t9ESTADo DA BAHIA Jí I

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

01 GRUPO OCUPACIONAL cancorucomssÃo
02 cLASStrTCAçAO
Denominação do Cargo

CHETE DA BIBLIOTECA
LEGISLATTVA

cópIco cno: rgrr-rs

03 rnÉ-nrqusrros
Formação coÍnpleta em nível m&io ou superior.

04 DESCRI DAS

. Coordenar atiúdades biblioteca da Biblioteca do Poder Legislativo, consotdando as

disposi@ üg€ntes sobÍe a inskução e a movim€Írtaçâo de documentos e fivros, bern como,
unifrmizar a redação de informaç6es e pareceÍes e a coÍrespondência cficial.

05 TARETAS/ATRIBUI ES

. Fiscalizar o inventário p€riódico anual de bens patrimoniais não bibliogrfficc, pert€ncentes
à bibliotecry

. Receber, numerar, fichar, distsibuir, redistribuir, expedir, arquivar e contÍolar os documentos
de acordo com suas peculiaridades;

. Controlar pedidos de aquisi$o de materiais não bibliográficc pertmcentes a biblioteca;

. Supervisionar o serviço de reprograÍia da biblioteca

. Apresentar relatórios meÍrsais e anuais de atiüdades;

. Controlar as draves da biblioteca providenciando para que todas seiam entregues a s€cretaria
ao final de cada expediente;

. Exercer ouEas atiüdades correlatas.

06 CARGAHORÀRIA

\anais.30 (tsinta) horlaç

URA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
Erd. Preçâ da lídor.ndaíEi., Cn - Cdrlro, Sào Frenchco do Coid€-B

CEP: ,13.00G000 / Tê1.: Ot) 3a5i{000
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

SEGOV
PUBLICADO EM
28 t t) tzúí .

01 GRUPO OCUPACIONAL canco ru colarssÃo
02 cLASSrrrcAÇAO
Denominação do Cargo

CIIEFE DO SETOR DE
ALMOXARIFADO E

SUPRIMENTOS

cÓDIGo cBo: 1424.1s

03 rnÉ-nrqursrros

Formação completa em nível médio ou superior.

04 DESCRIÇÃO SIJMÁRIA DAS ATRIBIJIÇÕES

. Coordenar o setor de suprimentos. Planejamento da compra de materiait estudos de
disponibüdade de materiais, estratégia de pré-pedido processammto. controle de requisição,
relacionamento entÍe diferentes setores e funç6es, conhole de recebimento, garantia de cumprimento
dos prazos para todas as atividades do gerenciamento de suprimmtos.

05 TARETAS/ATRIBUI

. Promover a fiscalização e controle de qualidade dos materiais;

. ContÍolar monitoramento da qualidade, esp€cificaçôes de materiait aprovações de ordem de
cornpra;

. Aquisição/Pesquis4 avaliação das ofertas de mercado, pedidos de compra, subcontratação,
acompanhamento e avaliação das atividades pos-pedidos, registro dos fomecedores;

. G€stão e conhole de dados dos fornecedores - manutenção dos registros (cadastros)

. Expedição - garantia da qualidade dos materiais e eqúpamentm, inspeções intemas e de
campo, cumprimento doo padrõe9 mntrole de qualidade;

. Inspeção - garantia do desempenho do fomecedor, relatórios de situação do pedido, proJe@
de entrega;

. Exercer ouEas atividades correlatas.

FPRARIACARGA

30 (trinta)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE

aI
Ênd. Prry dâ lÍrdêFndárcis. si/n - CG tro, São FIaI|cíGco do condêBA

CEP: 43.9(xx)0o /Td.: Oí) 3651-8000

P

06



01 GRUPO OCUPACIONAL CARGOEMCOMISSAO
02 cLASSTFTCAçAO
Denominação do Cargo

CTIEFE DO Sf,TOR Df,
RECTjRSOS HUMANOS

cÓDrcocBo:2524s

03

Forma$o completa em nível médio ou superior
04 DESCRI OSTJ}úíRIADAS ATRIB ES
. Chefia m serviços de rotina do setor de recursc humanoe, dotando-o de recursos materiais e

humanos necessários e exeÍc€ndo sua cooÍdenaÉo par âlcançar os objetivos e os resultados
estabelecidos pelo Diretoria e C.eràrcia.

05 TAREFAS/ATRIBUI ES

. Coordenar os procdimeÍrtos de revisão salarial férias, licenças, atestados e demais direitos,
deveres e docummtos dos servidores e vereadoes da câmara municipal

r Fiscalizar junto aos or8ãos competentes a inspeção médica dos servidores sempre que
necessiírio, bem como solicitara realização os laudos de saúde, segurança do habalho e congêneres,
analisando e aplicando as recomendaçôes ou solicita@s expedidas;

. PrepaÍar os atos de nomea@o posse, exoneração, licença e aÍastamentos. férias e demais atos
funcionais dos servidores ou vereadores, de caso, enviando-os para a publica$o legal, além de
lavrar certidões e declara@s funcionais;

. PrepaÍar e encaminhar aos órgãos necessários as documentações dos servidores e vereadores
para aÍastamento por problemas de saúde;

o Efetuar o controle de registro de ponto, de compmsação de horas e realização de horas
extras, além de solicitar a execução de todas as obrigaç6es trabalhistas, estatutiírias e de saúde dos
serüdores, estagiifi:ios e/ou vereadores;

. Manter-se atualizado e estudar questões relativas a diÍeitos e vantagens, deveres e
responsabilidade dos servidoÍes, conÍorme legislações em vigor submetemo-los ao superior
imediato;

o Encaminhar a documentação eas informações cadastrais, funcionais, previdenciárias e

salariais do vereadores, servidores e estagiiár:ios aos óÍgãos municipais, estaduais e fedeÍais s€mpre
que necessáLrio;

o Processar e controlar os pedidos de licenç4 férias, aÍastamentos, aposentadorias,
requerimento6, encaminhamentos e todos que se fizerem necesiírios ao perfeito funcionâmento do6
recursos humanos;

r Auxiliar os serviços de elabora$o da Íolha de pagamento da câmaÍa municipal, atestando
sua regular liquidação ou inÍormando a necessidade de alteraç6es ou corre@s;

. AplicaÍ e fazeÍ aplicar a legisla@o relaüva aos servidores públicos prestando
esc larecimer tos quando necessário;

. Efetuar a divulgaç a manutenção das informa@s de pessoal necessiária ao p(resso de
transparência pública, na definida pela legislação ou pela câmara municipal;

. RealizaÍ outras ao caÍgo por iniciativa própria ou que lhe forem atribúdas
por supenor. I

06 CARGAHORÀRIA
30 trinta horas semanais.

MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CON
, sJn - C6nrro, Siio Francisco do Coflde BAEÍÉ. Prâçe

SEGOV
4I/I'3 PUBLICADO EM

ESTAD. DA BAHTA a3 1 JJ pg!g_

PREFETTURA MUNTCTPAL DE SÃO FRANCTSCO DO CONDE P
GABINETE DO PREFEITO

PRÉ.REQI,ÍISITOS

43.90G000 /Tel.: (7í) 36514000



42t93

SEGOV
PUBLICADO EM
J8 1 ),21 20!gESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO,>z

01 GRUPO OCUPACIONAL CARCOEMCOMISSÃO
oz CLASSrrrcAÇAO
Denominação do Cargo

CT{EFE DE
CONTABILIDADE

cÓDIGo cBo:2s11-10

PRÉ.REQI,]ISITOS

Forma$o completa em nível técnico ou superioÍ.

04 S DAS

. Coordena o conhole, conferência, -lassificação e contabilizaÉo das operações orçamentâria,
financeiras e patrimoniais da Câmara municipal, além de auxiliar na elabora@o e execu@o do
orçamento.

05 TARETAS/ATRJBlnÇÕES

. Fiscaliza a execu@o de serviços de natureza econômica financeira e contábil

. Auxilia na elabora$o da proposta oÍçamentaria;

. Revisa os lançamentos contiábeis e financeiros;

. Assessora a Diretoria Contiábil e Financeira em problernas financeiro. contábeis e
orçament;fu:ios, dando pareceres à luz da ciência e dm práticas contábeis;

. Executar outras atiüdades correlatas ao cargo;

. Exruta outras funções que lhe sejam superiormente cometidas ou impostas por resolução ou
regulamento em matéria financeira.

CARGAHORÁRIA

horas

MUNICIP OE FRANCISCO DO CONOE
End. Prry de lndep€rdêmia. sín - Cêílro, São Ftrndsco do Cond€-BA

CEP: ,t3.9(x)-000 /Tel.: Oí) 3651-8000

03

06

30 (trinta)

EFEI
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SEGOV
PUBLICADO EM

§-t 1 )2120J9ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

:

01 GRUPO OCUPÀCIONAL CARGOEMCOMISSÃO
02 crAsstrrcAçAo
Denominação do Cargo

CHEFE DO SETOR
TINANCEIRO

cóDlco cBo: b11-10

03 PRÉ-REQI.NSITOS

Formação completa em nível málio ou superior.

04 DESCRI o S[]MÁRJA DAS ES

. Fiscaliza o contÍole dos d€pósitos e movimertações financeiras realizadas pela Câmara
Municipal, assessorando a Diretoria Financeira e C-ontiábil.

05 TAREFASiATRIBI.NÇÕES

. Coordena e mantém o controle dos depósitos e retiradas bancarias;

. Efetua o pagamento de despesas de acordo com a disponibilidade de numeriír'ios;

. Realizar outras taÍeÍas administraüvas e correlatas m caÍgo que lhe forem akibúdas por
superior.

. Realiza com autoriza$o superior, pagamentos e rec€bimentos;

(b CARGA HORT{RIA

30 (trinta) horas

PREFEÍTURA MUNEIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
Ed. Praçâ da ldepGndômiâ, s/n - CentÍo. São Fmmisco do Condê-BA

CEP 43.00S.000 / Tel.: (/1) 365í-8000
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SEGOV
PUBLICADO EM

3Er-

01 GRUPO OCUPACIONAL CARGO EM COMISSAO
oz cLASSmCAçÂO
Denominação do Cargo

COORDENADORTECMCO
LEGISLATryO

cÓDrco cBo:1114.15

03 PRÉ-REQI.'ISTTOS

Forma@o completa em nível médio ou superior.

04 DESCRI OS DAS ATRIBUI ES

. Coordena e supervisiona atividades que o<igern o desenvolvimento de atividades em áreas

de natureza administrativa e legislativa.
05 TARETAS/ATRIBI]IÇÕES

. Coordenar e garantir a condução dos kabalhos da equipe da Dietoria Legislativa;

. Planejar todas as etapas com relação ao andammto das proposiç6es, antes de delegá-las,
determiÍrando os meios necessários para se atintir 06 resultadG.

. Supervisionar as atividades ligadas diretamente à iá,rea Parlamentar;

. Municiar 06 gabinetes de informações sobre §islaçfo federal, estadual e municipal
atinentes às atividades da Câmara;

. Manter acervo técnico e modelos de pÍojetos de lei, de Resolu@ ede Decreto Legislativo,

. PraticaÍ demais ato6 que forem atribuídos pelo Presidente Chefe de Gúinete ou
Coordenador Legislativo;

. Executar outras atividades correlatas.

06 cARcA rí

I{

PAL ÍE FRAt'lclSCo ÍX, CONDE
Eítd. PÍr§a da lÍú6p€odàxra, 3/n - CáííÍo, Sào Fràncisco do Coíldo-BA

CEP: 43.00G000 / Tel.: Ot) 3€51 40m

ESTAD' DA BAH,A 48 t tJ P#
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE /
GABINETE DO PREFEITO

30 (trinta) horas



45/93

SEGOV
PUBLICADO EM

"28tJJt 20,JgESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO5ET-

CARGOEMCOMISSÃOGRUPO OCUPACIONAL

02 CLASSITICAçÃO
Denominação do Calgo

CODIGO CBO: 4101-{E
GERENTE DE PRODUçÃO

DEÁUDIOEVÍDEO
03 PRÉ.REQ[.rISITOS

FormaSo completa em nível m&io ou superior.

u DESCRI O SUMÀRIA DAS ATR]BI,]I ES

. Gerencia e supervisiona serviçG da impresão griíÍic4 coordenação de conteúdc
audiovisuais e elaboração de peças gáÍicas.

05 TAREFASiATRJBI.IçÕES

o Gerencia oo serviços de áudio e vídeo nas sessões plenárias. audiências, solenidades e

congêneres, adotando soluçõe técnicas mais adequadas à natureza do serviço desenvolvido;
. Assessor a op€Íação do áudio e o painel eleEônico de votaçfo durante as sessões legislativas

ou sempre que nec€ssário, respondendo por sua qualidade;
o Gerenciar e fiscalizar a ordern e funcionamenb os equipam€ntos que integam o sisteÍna de

son e üdeo da Câmara;
o Fiscalizam a instalaçáo dG eqúpamerrtos de som e vídeo do plenário compreendendo a

instalação de cabos, linhâs de tÍansmissão, alérn de eÍefuar a op€ração dos equipammtos em
ambientes internos e extemos;

. Ass€ssorar na operação do o sistema de votaÉo correlato, adotando os procedimmtos

téqricos necessários ao seu perfeito funcionameÍrto nas sessôe plenárias, reuniôes ou audi&tcias e
cugênees;

. Supervisionar o arquivam«rto, controle e disponibiliza@o do material ggavado nas sessões

le8islativas, audiências, solenidades e congêneres;
. Auxi-liar os superiores nas tareÍas que lhe qrmpetiregg-

RARIACAR05

30 (kinta)

1,I
PREFEIÍURÂ MUNICIPAL DE FRÂltlClSCO DO CONOE
Eíd- àEç. de fn€r.íldaírà. Cn - Coírüo, S& FÍerrci5êo do CdÉ€-BA

cEP ,r3.900.0m / T.r.: oí) 3ô51-ô000

01

t""/"it



16t93

SEGOV
PUBLICADO EM

01 GRUPO OCUPACIONAL CARGO EM COMISSAO

02 cLASSTITCAçAO
Denominação do Cargo

ASSESSOR DE PLENIÍRIO
CóDIGO CBO:2523ff

03 PRÉ.REQUISTTOS

Forma$o completa em nível médio ou superior.

04 D s DAS ES

. Coordenar c trabalhos e assessores os eventos do plenário e depend&cias. a Mea, as

Comissões, aos Vereadces e a Direção eÍn assuntos gerais do legislaüvo.
05 TAREFASiA

. Coordmar, planejar e organizar o agendammto para a ced&rcia do Plenário e da sala de
reunião encaminhando ao Presidente da Casa ofícioe de solicitaSo para fins de defurimento dos
mesmo§;

. Comunicar a ocorr&rcia de anormalidades ao Presidente, tomando medidas paÍa corrigi-
las;

. Selecionar, sisteÍnaticameÍlte, mantendo todo mâterial em perfuito estado de conserva@o;

. Executar outÍas tarefas mrrelatas.

P§ÁRIACARGAH06

30 (trinta) horasp tr{ry

MUNICIPAL DE FRÁNCtSCO DO CO OE
Erd. PÍeçe dâ lrúoFrdàíEh, cn - Cd rB. Sào FÍerr*co do corde-BÂ

CEP ,03.00&000 / Tê1.: (71 ) 3651-8o0o

ESTADO DA BAHIA 28 1 -tJ' Pstz

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE P
GABINETE DO PREFEITO
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SEG()V
PUBLICADO EM
J8 1 JL1 20!8ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

01 GRUPO OCUPACIONAL

02 cLAssrrrcAçÃo
Denominação do Cargo

ASSESSORDAS
coÀflssõEs ÚcNrcAs

cóDIGo CBo:25234s

03 PRÉ-REQI.NSITOS

FormaÉo coÍnpleta em nível médio ou superior.

D SUMARIA DASM

. Coordmar e apoiar os trúalhos da Comissão Perman€Írtes, para fins de auxílio a

fiscalização e subsídio de inÍomações aos vereadores.

05 TARETAS/ATRIBUIÇÕES

. ElaboraÍ atas das reuniões das oomissões permanmtes, temporária+ epeciais, paÍlameÍrtares

de inquérito e processante;
. Auxiliar nos húalhos de pesquisa lqgislativa;
. Auxüar na elabora$o dos pareceres e d€ÍÍrais ato6 das comissôes permanmtes;
. Auxiüar nc trabalhos e reuniões das comissões permanentes, t€Ínporárias, especiais,

parlammtares de inquérito e procrssante;
. Mant€r-se inÍormado a Í€speito das aüvidades desenvolúdas pêlas cuÍrissões;
. ConÍerir e oletâÍ assinatuÍas do6 mernbros nos documentoo afetc às @missões;
. Participar, quando solicitado, das sessões plenárias e
. RealizaÍ operações básicas de micrcsnputador e atividades corÍelatas e alimeÍrtaÍ o sisteÍna

de inÍormática do departamenür de suporte legislativo;

06 CARGAI{ORÁRIA

30 (trinta)

tI
PREFE]TURA MUNICIPÂL Í'E tsco Do coNDE
End. PÍq de lÍd.poírdaaroi., dn - CdírD, Sao Flenckco do Coide-BA

CEP 43.900{00 /Íê1.: (r'l) 3ô51-8mo

CARGO EM COMISSÃO
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ESTADo DA BAHIA J8 t

PREFEITURA MUNICIPAL oe sÃo FRANcISco Do coNDE

GABINETE DO PREFEITO

SEGOV
PUBLICADO EM

i,J1 oJf

EEí5

GRUPO OCUPACIONAL CARGOEMCOMISSAO
oessmcaçÃo

Denominação do Cargo

cóuco cro: zszr+s

03 rnÉ-nrqursrros

Forma$o completa em nível m&io ou supeÍioÍ.

04 DESCRJ O SI,]MARIA DAS ATRIBUI f,s

. Coordenar e apoiar os trabalhos das Comissões Especiâis instituidas pelo Regimento tnt€rno
da da Câmar+ para fins de auxílio e subsídio de informações ao6 vereadores.

05 TAREFAS/ATRJBUIÇÕES

o Elaborar atas d"s reuniões das comissões especiais;
o Auxiliar nos habalhos de pesquisa legislativa;
o Auxüar na elabora@o dos pareceres e deÍnais atos das comissões permanentes;
o Auxiüar nos trabalhos e Íeuniões das crcmissões permanentes, temporáÍias, especiais,

paÍlamentaÍes de inquérito e proc€ssante;
. Manter-se inÍormado a repeito das atiúdades desenvolvidas pelas comissões;
. Conferü e coletaÍ asshafurâs dos merrrbros nos documentc aÍetos às mmissões;
. Participar, quando solicitado, das sessões plenárias e congêneres;
o f,galizar opelações biásicas de microcomputador e atividades correlatas e alimentar o sistema

de informática do departamento de suporte legislativo;

06 ORÁRIACARGAH

30 (trinta) horas p

PREÊEIÍURÂ MUNICIPÂL OE FRANCISCO OO CONDE
End. Prâça rra lnd€pêíd6ncia, s/n - C€íÍÍD. São FÍerr*sco do Co,íâBA

CEP: ,{3.90&000 /Td.: C/1) 365í-8Íro

01

02

ASSESSORDAS
COMISSÕES ESPECIAIS
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es t_rl-lzo-18ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITOtía

01 GRUPO OCUPACIONAL CARGO EM COMISSAO
02 cressrnca.çÃo
Denominaçâo do Cargo

CTIETE DE GABINETE
PARI.AMENTAR

cóDIGo cBo: 1114.15

03 rnÉ-nrpursrros

Formação mmpleta em nível médio ou superior.

04 SI.JMÁRIADAS

. Assessorar e pÍestar assist&Kia ao6 Padamentares, auxiliandoo no o<ame e trato dos assuntos
políticos e administrativc. Organiza todos os serviços do gabinete, deteminando e distribuindo
taÍefas.

05 TARET ES

o Dirige os serviços do Gabinete Parlamentar, de acordo com as leit resoluções. regulamentos,
regimentos internos e deÍnais atos normativos;

o Baixa ordem de s€rviçG;
ô Ass€ssoÍa o presidente e os demais membros da mesa nas tareÍas que lhes são oíertadas, nos

termoo das leis orgânicas do município e do regimeÍlto interno da câmara municipal
o Representa o Gabinete da Parlamentar perante outros órgãos públicos em matérias pertinentes

á iírrea adminishativq
. Promove a interlocução enke os membros da mesa eos diretores;
. Planej4 coordena e orienta as atividades ligadas diretamente á iárea parlamentar, mediante

delegação do Parlamentar;
. PÍesta assessoramento político aos Parlamentares na condu$o dos kabalhos do plenário;
o RepreseÍrta a câmara municipal em eventos quando houver impossibilidade de assim fazêlo

o presidente do podeÍ legislativo ou quaisquer dos derneis vereadores.

tüRrA06 CARGA

'\e"\',30 (trinta) horas sl

PREFEITURÂ FRÂiICISCO DO CONDE
End. Prâ!â & ldo9.odâ.rci., 3,/n - CúlíD, Sào FÍercisco do coí'do-BA

CEP: 43.90(1000 / Íê1.: Ol) 365í-8o0o

SEGOV
PUBLICADO EM
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SEGOV
PUBLICADO EM
Jtr ta r 20l8ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITOtL- 1

01 GRUPO OCUPACIONAL CARGOEMCOMISSAO
02 CLASSIFICAçÃO
Denominação do Cargo

CÓDIGo CBo:2523-os

03 PRÉ.REQI.'ISITOS

Forma@o cunpleta em nível médio ou superior.

04 DESCRIÇÃO SIjMÁRIA DAS ATRTBUIÇÕES

. Coordenar as atiüdades pollücas do Babinete do vereador a que esteja lotado. planejando,
orientando e avaliando estas atividades p,rra assegurar o s€u regular desenvolvim€nto.

05 TARETAS/ATBIBUIÇÕES

o Coordena os trúalhm políücos administrativos do gabinete do vereado, fiscalizando a
execuSo dos serviçm priblicos ofertados em cada distrito e comunidade do Municipio;

o Articula as ações desenvolvidas pelo gabinete do vereador;
. Acompanha e avalia as aç6es previstas em projetos políticos e administrativc desenvolvidos

pelo gúinete do vereado4
. Controla e oÍBaniz-a o desenvolvimento e execução de atos adminiskativos praticados pelo

vereador, observando âs determinaç6es legais;
Desenvolve outras taref6 correlatas que lhe Íorem determinadm pelo superior imediato.

06 HoF$RrACARGA

30 (kinta) horas

PREFEÍTURÀ MUNICIPAL DE SÃO FRA]{CISCO DO COÍ{DE
End. PrâÍá da lÍld6p6.tdêírci., !./ll - C€ntro, Sào FÍ.rxisco do Condê8

CEP: ,t 3.9«1000 / fel.: f/1 ) 3651 €00O

ASSESSOR ESPECIAL
LEGISLATIVO



5U93

ESTADo DA BAHIA â3 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

SEGOV
PUBLICADO EM

JLt20

ati-- a

01 GRUPO OCUPACIONAL canco rlr corussÃo
02 cLASStrTCAçÂO
Dmominação do Cargo

CTIEFE DA SECRETÀRIA
LEGISLATIVA

cóprco cro: zsa+s

03 rnÉ-nrqursrros

Forma$o completa em nível médio ou superioÍ.

04 DE O SUMÀRIA DAS ATRIBUI

. Determina as aüvidades de reprodu@o e publica@o dos documentos sob sua
responsabiüdade, resolver questões, eÍnitir e pÍopor melhoria em sua área de atuação-

05 TARETAS/ATRIBI,[ÇÕES

. Supervisionar o cumprimento das normas de guarda e mnsulta de doctrmmtos sob sua

responsúilidade;
o Promover medidas üsando a publicidade, atualização, catalogação e consolidação da

legislação municipal;
. Coordena a publicação dos atos oficiais e a conferência das publica@ promovidas nos

órgãos oficiais;
o Cumprir e fazer cumprir as determinaç6es de sup€riioÍes hieÍá!:quicosi
. Realizar outras tareÍas adminiskativas e correlatm ao cargo por iniciativa própria ou que lhe

forem atribuídm por supeÍioÍ;
o Receber, conholar e nurnerilr todas as proposiç6es, indusive as encaminhadas pelo poder

executivo municipal.

06 CARGAH

30 (trinta) horas

PRÊFÉITURA MUNEIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
End. Preçâ ds lÍd€pendêÍtcia, yn - ctúo, S FísnciÉco dô Cond6-SA

CEP: 43.S0G000 / Tel.: fI1) 3651-8000

,furua



SEGOV
PUBLTCADO EM

ESTADO DA BAHIA Jg I i2PO&

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE P
GABINETE DO PREFEITO

52t93

01 GRUPO OCUPACIONAL CARGOEMCOMISSAO
02 CLASSTFTCAçAO
Denominação do Cargo

ASSESSORDE GABINEIT
03 PRE-REQUISITOS

Forma$o completa em nivel máiio ou superior.

M DESCRIçÃO SIJMÁRJÀ DAS ATRIBTTIÇÕES

. Prestar orientação ao gabinete do vereador. Planejar e organizaÍ c eventG e ações de cada
gabinete.

05 TARETAS/ATRIBUI ES

o Assessorar a Vereado do Gabinete quanto à análise das proposições e requerim€Írtos;
o Promover estudos e pesquisas por solicita@o do Vereador, mantendo o aÍqúvo concemente

devidamente atualizado;
. Amparar a elaboração e aniáLlise de minutas, contratos, editais de licitaÉo e convênios em que

for parte do Gabinete do Vereador;
o Representar o Vereador do Gabinete na Câmara Municipal quando para isso for credenciado;
o Promover esfudos e manter organizados coletânea de legislação, jurisprudênci4 pareceÍes

outro6 documentos ,uridicos de interesse do Gúinete do Vereador;
o Exercer outras atividades correlâtas.

CARGA

30 (trinta) horas

FRANCISCO OO CONDE
Ênd. Prâça d. lnd6pêídê.xie, s/n - C6rlüo, são FÍarrcisco do Cdd6-BA

cEP: 43.9«N)0O / Íê1.: C71) 365í -8000

cÓDIGo cBo:2611-10

06
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ESTADo DA BAHIA Js t

PREFEITURA MUNICIPAL oe SÃO FRANcIScO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

SEGOV
PUBLICADO EM

iA 1zoJ8

01 GRUPO OCUPACIONAL cencorucourssÃo
02 CLASSIUCAçAO
Denominação do Cargo

ASSESSOR DE IMPRENSA
cóptco cro: zeir-ro

03 nnÉ-nrqursrros

Forma@o completa ou ern curso de nível superior.

04 omcnrÇÃo suuÁnra DAs ATRTBUTÇÕES

. Assessorar o vereador no planejamento de comunicação intema e extern4 estratégias de
relacionamento com o priblieo direcionado, produção e revisão de textos institucionais e gestfo dos
veículos de divulgação, com monitoramento dos mesrnc, criação de campanha e veículos de mídia
corúorme necessidades.

TARET

o Assessorm o cumprimmto da agenda institucional da Presid&rcia
. Coordenar análises e etudos relacionados as atividade, úagens e correspondências, visando

fornecer subsídios para as politicas de planejamento de sucessões e desenvolvimento;
. Planejar levantamento de necessidades de treinamentos;
o Planejar as aüvidades ante de executá-las, determinando os meios necessários para se atingir

os resultadoe;
. AssessoÍâr nos planos de aÉo dos proessos, eventos e reuniões;
. Acompanhar o plano anual de eveÍrtos e analisaÍ a avaliação de reultados dos mesmo6;

06 CARGAHOhêRIA

30 (trinta) horas

PREFEÍTURA MUNICIPÂL DE FRANCISCO DO CONDE
End. Praçe dâ lndô0êndâmb. dn - C€olro, Sào Frandsco do CorldêBA

CEP: 43.900-000 / Tel.: Oí) 3651€o0o

05
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SEGOV
PUBLICADO EM
1Ât JL,

-,-,

8ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANC]SCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

:

01 GRUPO OCUPACIONAL CARGOEMCOMISSÃO
o? CLASSITICAçAO
Denominação do Cargo

PARLAMENTAR
03 PRÉ-REQI,'ISITOS

FormaSo completa em nível superior, com inscriÉo na Ordem dos Advogados do Brasil.

ot O SUTú{RIA DAS ATRTBUI ES

. Prestar orientação técnica, sernpre que solicitado, sobre estudos jurídicos das matérias eÍÍl
exame nas Comissões e no Plenário, com o fito de subsidiar ou autores e responsáveis pelos pareceres

em debate. Assessorar c Vereadores €Ín assuntos iurídicos que digam respeito ao mandato legislativo.
05 TARETAS/ATRIBUI

o Assessorar a Mesa Diretora quanto à anrálise das propciç6es e requerimeÍltos;
. PÍestar orientação técÍric4 atsavê da €Ínissão de parecer, quando solicitado, sobre questões

de natureza jurídica inermte à Adminishação Públicâ;
o Promover estudos e pesquisas por solicitâção da Mesa Daetora mantendo o arquivo

concemente devidamente atualizado;
o Amparar a elaboraÉo e análise de minutas, conhatos, editais de licita$o e convênios em que

for parte a Câmara Municipal;
. Assessorar, juridicamente, as oorflissões de sindicância e inquéritos administrativos, assim

como as Comissões Especiais e Permanente da Casa kgislaív4
o Representar a Câmara Municipal em juízo quando para isso for credmciado;
o Preparar as informaç6es a serem prestadas em mandados impetrado6 conka ato da Mesa

Diretora e sua Presidência
. Manter o SecretiáLrio Execuüvo e o Presidente da Câmara Municipal inÍormados sobre os

processos em andamento, providências adotadas e despachos proferidos;
o Promover estudos e manter organizados coletânea de legislação, iurisprudênci4 p.ueceres

outros documento6 jurídicos de inteÍesse do Poder Legislaüvo;
o Exercer ouhas atividades correlatas. 

^ffi CARGA

20 (vinte) horas h,\,À

PREFETTURA MUNICIPAI- D€ FRANCISCO DO CONOE

a
I

EÍd. PÍ.F de lÍdoFírdáírch, dn - CfitÍo, Sâo FrEnci!.o do CorÉo-SA
CEP: a3.90GOm / Tel.: Oí) 3651{0oo

ASSESSOR IURÍDrCO
cÓDrco cBo:2611-10
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SEGOV
PUBLICADO EM

GRUPO OCUPACIONAL CARGOEMCOMISSÃO
w CLASSITICA o
Denominação do Cargo

ASSESSORÚCNICO
LEGISLATÍVO

cÓDlco cBo:2s23-os

03 PRE.REQUISTTOS

Forma@ mmpleta em nível médio ou superior.

04 D S DAS

. Assessoramento €Ín pesqúsas e estudos quanto a evolução legislaüv4 informando aos

vereadcrres a respeito da alteração de dispositivm legais que afetemos habalhos legislativos da Câmara
Municipal.

05 TAREF

o Elaborar atas das reuniões das sessões ordinárire, o<traordinárias, solenes, itinerantes e
audiências priblicas;

o ftsalizaÍ p€squisa de leis e o aompanh nento da hamita{ão das pÍopo6içõ€6 legislativas;
. RedigrÍ propciç6e9 corvites, convocaç6es e oukm docummtos de maior complo<idade

aÍetos ao habalho legislativo;
o Orimtar, sempre que solicitado, as ass€ssorias parlarnentares sobre as proposições a serern

protooladas pelo Vereador, analisando redação e técÍrica legislativ4
o Auxiliar na elaboraÉo de relatório de atiüdades da Câmara Municipat
o Participar, quando solicitado, das atividade determinadas pela diretoria de suporte

legislativo nas sessões legislativas e conAêneres;

06 OhARIACARGAH

30 (trinta) horas

PREFEITURÀ MUNICIPÂL DE DO CONDE
End. PÍ.çe d. lÍúc9ôíldaírcb, a/n - CdíÍo, Sâo Fr.nci!êo do Cor!d6-SÂ

CEP 43.g0GOO0 / Tê1.: c/1) 365í-8000

ESTADO DA BAHIA á'8 1 I24PJ8'
§.-Jl+\á_)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE /
GABINETE DO PREFEITO

01
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SEG()V
PUBLICADO

ESTADO DA BAHIA 381 !21
EM
L3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

ANEXOIV
ATRTBLICÕES pO OUApRO DE PESSOAL PARAOCUpANTES rUNÇÔES GRAIIrICADAS DE

COORDENACÃO E SIJPERVISÃO

PREFEITURA MUNICIPAL OE FRANCISCO DO CONDE

01
GRUPO OCUPACIONAL

OCUPANTES DE CâRGO DE
PRO\TMENTO ETETTVO

0? CLASStrICAÇâO
Denominação do Cargo

ASSISTENTE DE
OUVIDORIA

03 PRÉ-REQ{,ISITOS

Formação completa em nível má1io ou superior.

04 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES

. Atuar eÍn Íegime de assistência a Ouvidoria Geral, promovmdo o acesso a inÍormação aos

cidadãos. presteza e segurança das aüvidades dos membros, unidades e serviçoe auxiliares da Câmara
Municipal.

05 TARETAS
Assistir, anotâr âs queixas, críticâs e sugestões de qualguer cidadão;
Auxiliar os Eabalhos da Ouvidoria Geral;
Apresentar, merualmente ao Ouüdor Geral relatório ciÍcunstanciado das sum atiúdades.

06 CARGA IIQRT{RIA

EÍd, PÍeçâ da lÍdêp€ndârck, sln - CootÍo, Sáõ Fíencisco do Coíldâ-BA
CEP: ,13.9«)-000 / Tê1.: O1) 3651-8000

cÓDrco cBo:1423-40

30 (trinta) horaf\
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

SEGOV
PUBLICADO EM
9l-1 J212sJ8.

01
GRIIPO OCUPACIONAL

OCUPANTES DE CARGO DE
PROVIMENTO EFETIVO

02

Denominação do Cargo

cÓDrco cBo:354&2s

03 PRÉ-REQI,IISITOS

04 DESCRI o DAS ATRIBUI ES

. Organiza eveÍrtos institucionais, culturais e tánico científicos, dentre outros. C-ontrata

serviços, planeja eventos, pÍomove e reserva produtos e serviços diversos- Participa de eventot
cerimônim e solenidades diversas promovidas por órgãos públicos e privados. Prepar4 elabor4
Íoteiros dos eventos, acompanha as autoridâdes e/ou p€rsonalidade.

05 TAREFAS
o PlanejaÍ todas as neessidades para organizar o e\/ento;
o Planejar custos e adequar a realidade do orçamento préaprovado;
. Assessoria antes e durante o evento;
c Orgaltizar a a9enda dos representantes legais do órgão;
o Garantir que os objetivos da realiza@o do evento sejam alcançados;
o Executar ani{Llises e estudos reliacionados ao tema do evento, visando fomecer subsídios para

as políticas de planeiamento dos envolvidos e desenvolvilrento da solução;
CARGA

30 (tnnta) horas s{

PREFEIÍURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONOE
End. Píegâ dâ lídep6ndêírcia. s/n - ceííÍo. S& FíEmisêô do Condê-BA

CEP 43.9ü!000 / Tol.: Oí ) 3651€000

CHETE DE CERIMONIAL

Forma$o completa em nível médio ou superior.

06

\,Y)



58/93

SEGOV
PUBLICADO EM

ESTAD9DABAHTA l'8 l tLtzü-<)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE /

GABINETE DO PREFEITO

01 OCUPANTES DE CARGO DE
PROVIMENTO ETETIVO

02 o
Denominação do Cargo

MESTRE DE CT:RIMÔNIA
CÓDIGO CBO:354&25

03 PRÉ-REQUTSTTOS

FormaÉo coÍnpleta em nível médio ou superior

DAS ATRIBUI ES

. Respurúvel po!' toda comunicação do evento o mesmo é o orador eleito que faz todâs
anuncia@es no deoorre do evento. Coordenar todas as fases do eveÍrto, alán do protocolo de
implantação com as precedências e Eatammtos de acordo csn a legislação específica planejando o
Íoteiro da sol€nidade.

05 TAREF

o C-onhecer o evento, seus fomecedores, curvidados e todo rdeiro;
. Garantir que as normas e procedimento6 estabelecidc pelo cerimonial seja executado;
. Manter o evento fluindo e fazer a ponte entre as partes;
. Aiudar a plateia a se sentiÍ respeitada e se curectar a ela duÍante a celebração;
. Certificfi que como orador sua voz e dicção seja perfeita e esteja de acordo com o evento, caso

não seja o orador ajudáJo no que íor necesário;
. Aglr om dinamisrno caso tmha necessidade de improüsar sabendo conduzir a equipe de

aPolo;
. Coordenar toda equipe de apoio e fomecedoes se houve4
. Ter seguÍança e conhecer bem o passc do wento e seus idealizadoes, bem como o objetivo

propoto;
o Ter conhecimento de normas do Cerimonial Público;

06 CARGAHORÁRIA

30 (trinta

AL FRÂNCISCO DO CONDE
Erú. PÍEça dc líú.p.ndâocb, r/n - Centro. Sâo Frrnciaco do fuGBA

CEP: ,a3.ír0coo0 / Íê1.: c,1) 3651 4ooo

GRUPO OCUPACIONAL

04
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ESTADo DA BAHIA 98 t

PREFEITURA MUNIGIPAL DE SÃo FR.ANcIsco Do coNDE

GABINETE DO PREFEITO

SEGOV
PUBLICADO EMt2p -t8

01
GRUPO OCUPACIONAL

OCUPANTES DE CARGO DE
PROVIMENTO EFETTVO

02 CLASSIFICA o
Denominação do Cargo

ASSISTENTE DE
CERIMONIAL

cóplco cno' sslgzs

03 PRE.REQUISITOS

Formâção completa em nível médio ou superior.

04 DESCRI SUMARIA DAS ATRIBUI ES

. Prestar assistàrcia ao seu setoÍ de cerimonial da Câmar4 garântindo que todâs as atiüdades
plan§adas serão executadas, conforme roteiro já elaborado pelo CheÍe Cerimonial.

05 TARETAS/ATRIBUI ES

o Conhecer o evmto, seus fomecedores e todo Íoteiro;
. Agu com dinamismo caso tenha necessidade de improvisar sabendo ajustar suas atividades

sem perder a qualidade;
. Arquivar documenta$o como cotações. orçamerrto, lista de convidados, e o que houver;
. Elaboração de correspondência em geral e realização de ligações sempre que solicitado;
o Prestar apoio ao sekrr na o<ecu@o do habalho intemo e extemo quando solicitado;
. AuxüaÍ a equipe sempre que Íequisitado nas demais atividades;
. Conhecer bern todas as suas responsabilidades no evento;
. PÍestaÍ assistência na organiza@o do ev€Írto acompanhar a montag€Ín e desmontagerrç

entregas e devo\ões de materiais diversos e o que houver;
o Propor ações de melhoria contínua nos processos;

06 CARGAHORARTA

30 (trinta)

!

PÍTEFEITURÁ MUN6IPÂL OE FRÂNCISCO DO CONOE
EÍü. PÍeça dâ líd606ndêíÍie. s/n - C€$lro, SS FÍErxi6co do Condê-BA

CEP: 43.0OG00O / Tel.: Oí) 365í-6000



ó0/93

SEGOV
PUBLICADO EM

ESTADO DA BAHIA 231 JJ1

PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO
r5E-15

01
GRUPO OCUPACIONAL

OCUPANTES DE CáRGO DE
PROVIMENTO EFETIVO

02 CLASStrICA o
Denominação do Cargo

ASSESSORDE
COMI'NICAçÃO SOCIAL

cÓDIGo cBo: 1423-45

03 PRÉ-REQr.nSrrOS

Forma@o completa em nível médio ou superior.

04 O SIJl\fuiRTA DAS A ES

05 TAREFAS/ATRIBUIçOES

o Estabeleoer políticas e procedimentos de comunicação;
o Analisar tendências do público interno e extemo;
o Analisar fatores socioeconômico e financeiro deixândo todos envolvidos inÍormados;
o Planejar ações para promoção da imagem instifucional, identificar necessidades de rrursoe e

solicita quando preciso ao s€tor competente; detectaÍ expectativas e necesidades;
. Analisar fatoÍes e ceruírios políticos e sociais;
o Sugerir eventc (feAas, convenções, congressos, seminá:ios);
o Analisar demanda reclamatória e encaminhâÍ solicitações aos respol'tsáveis;

o Monitorar mídias;
o Checar informa@es para divulgaÉo com autorizaFo previq
o Acompanhar questões públicm (leis, decretot opinião pública)
o Avaliar desempenho da mídia quanto a campanhas publicitiárias e/ou imageÍn institucional;
o Elaborar perfis (parlammtaÍes e autoridade);

CARGA {ORTIRIA
30 trinta

PREFEITURÂ MUNICIPAL OE FRANCISCO DO COt'lDE

. Elaborar plano estratégico e impleÍn€ÍrtaÍ atiüdades de relacionamentos. IÍnplantar e

cmrdenar ações de rela@ públicas e ouvidoria Assessorar diretoria e setores do órgão quanto ao6

meioo adequados de cornunicação e atuar eÍn proessos de decisões políUcas buscando maior
asseÉiüdade e reduzindo um possível impac'to negativo.

06

End. PrsF & lírd€p.írdâ.rda, G/n - Cd Ío. Sâo FÍanchao do Cond€-EA
CEP ,r3.90GO0o / Tel.: Crl) 3ô5í-8000
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SEGOV
PUBLICADO EM

ESTADO DA BAHIA J81 JL1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

01 OCUPANTES DE CARGO DE
PROVIMENTO ETETTVO

02 CLASSITICAçAO
Denominação do Cargo

cÓDrco cBo:1423-rs
ASSESSORDE REIAçÕES

INSTITUCIONAIS
03 PRÉ.REQI.NSITOS

04 o DAS ATRIBUI ES

. Elaborar plano estsatégico e implementaÍ atividades de relacionamentm. Implantar e

coordenar aç6es de relaç6es públicas e ouvidoria. AssessoraÍ diÍetoria e setores do óÍgâo quanto aos

meim adequadm de comunicação e atuaÍ eÍn proaÊssos de decisões políticas buscando maior
asseúiüdade e reduzindo um possível imPacto nqlativo.

TAREFAS/ATRIBUI05

. knpleÍÍr€írtar aSes de divulgação da imagern institucionâl (Público inteÍno e externo»
o Relacionar-se com a mídia órgãm governamortais, entidades de dasse e associaç6es;

. Ass€ssoraÍ nos cqttatos cgn a ímpre,,.í,._

. Assessorar diÍetoria e setrores da câmara na participa@ €Ín ev€ntos;

. Elaborar estratégias de relações institucionais;

. MoÍritGaÍ @s governamentais o(ecutivo, legislativo e judiciário com potencial imPacto

setorial e institucional;
. Planejar ações para promoçâo da imâ8em institucional;
o Analisar Íatores e c€niírios políticos e sociais;

ffi CARGA HORTIRIA

30 (trinta) horas

MUNICIPAL DE FRÂNCISCO DO CONDE
Eí|d. PÍEc. de búêp..rdâocb, dn - C6ííro, Sao Fr.nchco do Condo-SÀ

cEP: 43.s0GO00 /Íêr.: (71) 3651€000

GRUPO OCUPACIONAL

Formação completa em nível médio ou superior.
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SEGOV
PUBLICADO EM28tlJnESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

v

-)>- z>

01
GRUPO OCUPACIONAL

OCUPANTES DE CARGO DE
PROVIMENTO EFETIVO

02 o
Denominação do Cargo

SIJ'PER!'ISOR DE FROTA
CÓDIGO CBO:3423{5

03 PRE.REQInSITOS
FormaÉo completa ern nível médio ou superior.

ol DESCRI O SUMÁRIA DAS ATRIBUI ES

Sup€rvisiona e controla a frota de veículos da Câmara Municipal.

05 TARETAS/ATRIBUI ES

. Supervisiona atiüdades de motoistas e auxiliares;
o Checa e inspeciona daumentação de motoristm e de veículoo.
o Advertt mobristas e auxiüaÍes s€mpre que neoesúrio (poÍ escrito e verbalmente)
. Inspecionar onduta & Ínotorista €Ín relação ao ernbarque de passageúos
. Monitorar horário de entsada e saída de veículos;
o VeriÍicar intervalo de i:mada de trabalho do motorista e auxiliar
. Controlar planilha de custoe de viagens e consumo de combusüveL

06 CARGAHORT1RIA

30 (trinta)

PREFEITURÂ MUiIICIPÂL DE FRÂI{CISCO OO C
End. Prrça da lúepôndÔíxü, GJn - Cêíüo, são Físrrcicêo do CoíÉ.-BA

CEP: 43.«xl0m /Tel.: Ctí) 3651-8000

semanars.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

SEGOV
PUBLICADO EM
J8 1 Jl l2sJs_P

01
GRUPO OCUPACIONAL

CLAS
Denominação do Cargo

SUPERVISORDE
INVENTÁRIO

cÓDIGo cBo:2522-zs

03 PRÉ.REQUISITOS

Formação completa em nível médio ou superior.

04 S DAS ATRIBUI

. Desenvolver e impl€ÍnentaÍ todas as politicas, procedimentos, sistemas e as melhorias práticas
no que diz respeito ao inv€Íriário, com o propósito de manter inÍormaç6es apuradas dando assim o
devido suporte a área financeira. Supervisionar e controlaÍ os bens-patrimoniais. Auditar 06 ativo6
físicos realizados no inventário e validar as inÍormaç6es ooletadas com os servidore

05 TARETAS/ATRIB

Elaborar relatórios de depreciação;
Concüar valores aos bens patrimoniais;
Determinar tipos de bens para fins de deprecia$o;
ClassiÍicar bors patrimoniais por enEo de custo conÍome orientação da cnntroladoria;
Incorpoar e inventariaÍ b€Írs pakimoniais;
TransferiÍ e baixaÍ bens patrimoniais rmpre que necessário;

Atmder auditorias internas e externas sempre que houver;
Registsar todâ movimenta@ dos bens ern planilha e sisterra;
Realizar pesquisa a Íim de debctar necessidade de movimenta$o de bens;
ExecutaÍ c sêrvicc conÍame planeiado e de acordo csn c pÍocedim€ntos e instruções;

CARGAHORARIA06

hot{\30 (trinta) anals

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
EÍld. káçâ da lÍd.p€ÍldàÍlciâ.,n -Ca Iío, Sào FreÉ&co do CofldêBA

CEP:,r3.90G000 / T.l.: Ot) 385l-8000

OCUPANTES DE CARGO DE
PROVIMENTO EFETIVO

02
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ESTADO DA BAHIA

PREFE]TURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

SEGOV
PUBLICADO EM

J81 J2 ,2sJS

01
GRUPO OCUPACIONAL

OCI,JPANTES DE CARGO DE
PROVIMENTO EFETIVO

cLASSTflCAçAO
Denoninação do Cargo

SUPERVISOR DE PESSOAL
cÓDrco cBo:4101{s

03 PRÉ-BEQI.]ISITOS

Formação completa em nível médio ou superior.

04 DESCRI DAS A ES

. Supervisiona rotinas administrativas na instifuição, drefiando diÍetamente equipe de
escrituáLrios, auxüares admhiskaüvos e secretários de expedição. Coordena s€rviços gerais de
malotes, mansageiro§, limpeza, tereirizados e recepção. C-onhola diversos os pÍoc€ssos
administraüvos.

05 TARETAS/ATRIBUI

Criar e implementar as rotinas administrativas;
Orientar cumprimento de normas e ordens de serviço;
Atender auditorias int€!:nas e o(ternas sernpre que houver;
Executar os serviços conÍorme planeiado e de acordo com 06 procedimentos e instruções;
Elaborar documentos, oorrespondências, relatórios, comunicadoo e termos;
Supervisionar qonpgramâs de aüvidades de pessoal e sua o<ecução;

06 CARGA HORT{RIA

30 (kinta) horas seÍn?(ais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
EÍrd. PrEçe da hdoroítdàxi, Cn - ho, São FÍsrÍisco do Coído-BA

cEP:43.0OG0m / Tel.: 01) 3651-8(x)0

P

02
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SEGOV
PUBLICADO EM
&81 J212o-lrESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO-> a>

01
GRUPO OCUPACIONAL

OCUPANTES DE CARGO DE
PROVIMENTO ETETIVO

02 CLASSIFICA
Denominação do Cargo

SUPERVISORDE
PLATAIORMAS DIGITAIS

CÓDIGOCBO:4101fi

03 PRÉ.REQI'ISITOS
Formação completa em nível médio ou superior.

04 DESCRI o DAS A ES

. Supervisiona atiüdades reÍeÍentes aos sisteÍnas de inÍormações, softwares e programas de
gestão utilizado6 pela Câmara Municipal.

05 TARETAS/ATRIBUI ES

. Supervisionar todas as atividades e programas usados pela Câmara Municipal, bem como
gerenciar o site oficial do Poder Lrgislativo;

. Supervisionar e acompanhar as atividade de inÍormática e sua integração com 06 sistemas

uülizados nas unidades adminiskativas;
. SupervisionaÍ e atender as solicitaç6€s iunto ms fomecedores de plataform4 inÍÍaestrutuÍa

operadores, logística e TI intemas.

06 CARGAHOfu(RIA
30 hin horas

PREFÊÍÍURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
End. P'açe de lÍldêDondâicie. 6/n - Cêítho, S& Frâicisco do Cond.-BA

CEP: /r3.go(lom / Tê1.: Oi) 3651-8000
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SEG()V
PUBLICADO EM

ESTADO DA BAHIA J2t Jlr
PREFEITURA iIUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

01
GRUPO OCUPACIONAL

OCUPANTES DE CARGO DE
PROVIMENTO ETETIVO

CLASSITICAçÃO
Denominação do Cargo

SUPER\ãSOR DE
MATERIAIS GRÁIICOS
03 PRÉ.REQI.NSITOS

04 O SUMARIA DAS ATRIBUI ES

. Sup€rvisiona matérias e serviçc da impressão gráÍica. Garante o estoque de material griífico
para atender toda dernanda de seviços gráficos. Garante que os servips da impressão gnáfic4 tais
mmo impressão plana e rotativa, impÍessão digitú serigrúa e oukos seja de qualidade e obedeendo
o PÍazo.

05 TAREF

Fiscaliza quanto a utiliza6o do material gráÍico;
Orientar cumprimento de normas de segurança e ordens de serviço;
Ammpanhar o fluxo das demandâs, realizar as compras levando em considera$o o prazo de
enteta;
Buscar parceirm de negócios com objetivo de disponibilizaÍ beneício6 aos colaboradore;
ExecutaÍ os s€rviçoo confome planejado e de acordo com os procedimentos e instruções;
Elúorar relatórios de urilização dos materiais do setor;

Elaborar planilha de conEole dos materiais gráÍicos do setor;
Reali"a.r91ç6ro*,o de cunpra dos materiais específicG dc equipamento§;
Realizar pesquisas periódicas de novc fornecedores visando redução de custo;

06 CARGAI{QRÁRIA

\,,'30 (trinta)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRÂNCISCO DO
Eid. Prâçe de Ldepêlrdêook, Cn - Côírro, Sào FrerEbco do Coodô-SA

CEP 43.00G000 /T.r.: Ol) 385í1000

0?

CÓDIGO CBO:4101{5

Formação completa ern nível médio ou superior.
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

SEGOV
PUBLICADO EM
J8 t J2 pú_

J>_ -zlt;

01
GRUPO OCUPACIONAL

02 CLASSIFICA
Denominação do Cargo

SUPERVISORDO
AAQUTVODIGITAL

cÓDrco cBo:4101{s

03 PRÉ.REQIÍISITOS
Forma$o completa em nível médio ou superior.

04 D o DAS A ES

. Orga,-]jza doomentação da Câmara em arquiyos armazenados em plataformas digitais. Dá
acesso a inÍormação conserva e monitora o acervo. knplanta política de criaÉo de aÍquivo
digitalizado.

05 TARETAS/ATRIBUIçÕES

Acompanhar a elimina$o do documento descartado,
Orientar cumprimento de normas de segurança e ordens de serviço;
Aconpanhar o fluxo das dernandas do setor;

DiagnosticaÍ a situação dos arquivos;
Executar 06 serviço6 conÍorme planejado e de aoudo com 06 pÍocedimentos e inskuç6es;
Identificar a podu$o e o fluxo documental;
Gerir deposito de armazenam€nto (banco de dados digital);
Elaborar plano de dassiÍicaSo e armazmammto dos documentm;

06 CARGA

30 (trinta) horas

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRÂNCISCO DO CONDE
Eíld. Pr.F de lndopêndôíloh, ih - Colím, Sào Frencbco do Cood6 BA

CEP: 43.90G000 / Tel.: O1) 3451-8mo

OCUPANTES DE CÂRGO DE
PROVIMENTO ETETIVO

ÁRrA

f'+
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SEGOV
PUBLICADO EM
J8 t JLnESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL oe sÃo FRANcISco DO coNDE

GABINETE DO PREFEITOl>- A>

01
GRUPO OCLIPACIONAL

OCUPANTES DE CÁRGO DE
PROVIMENTO EIETIVO

02

Denominação do Cargo

SI]PERVISOR DO SETOR
pr rn eNsranÊNcra n

ACESSO À rNrOrunçÃO

cÓDIGo cBo:4121-20

03

Formação completa em nível médio ou superior.

u s ES

. Supenrisiona oo húalhm desenvolvido pela equipe de transparência e acesso de informaÉo,
üsando o atendiÍnento das necessiddes dos munícipes. Acompanhando e garantindo a sqruÍang
dc arguivos na rede.

05 TAREF

o Administrar arguivm de aceso público em cópias de seÍrurança;
o Executar csrhole dos ÍIuxos de atividades, prepara6o e acompanhamento da fase de

processamento do6 serviços e/ou monitoÍam€Írto das inÍormações de natureza públic4
o Controlar e zelaÍ pela corÍeta utili"ação do6 equipame,ntos;
o Executar outras tarefas cornpatíveis com as o<igências para o exercício da função

06 CARGAHORÁruA

."-",ftr.30 (trinta) hoÍas
\

PREFEITURÂ I'E DO
End. PÍaea da hd€pandê.lc&., s/h - Câ{ro, São Fí.Ei3co do Condo-AÂ

CEÊ 43.00+000 /Tê1.: Oí) 365'l-8m0

CLASSITICAC

DAS
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SEGOV
PUBLICADO EM

28 r_J&.rz 8ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL oe sÃo FRANcIsco Do coNDE

GABINETE DO PREFEITO

GRIJ'PO OCUPACONAL
OCUPANTES DE CARGO DE

PROVIMENTO EIETIVO
w CtAssnrcAçAo
Dmominação do Cargo

SUPERVISOR DE
Lra}.JurENÇÃo PREDTAL

cóoIco cso, sros-ro

03 PRÉ.REQTIISITOS

Formação completa em nivel máiio ou superior.

u DESCRI o DASA ES

. Supervisiona a execução serviços de manutenSo (elétsica mecânica, hidráulic4 cârpintaria e

alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, csmponentes e

eqúpammtos). Coordena pessoal de apoio de manutenção predial. Elabora orçámeÍrto, planeja as

atiúdâdes e controla o processo para sua realização.

05 TARETAS/ATRIBUI ES

o Acompanhar equipe de Eabalho, orimtandoos quanto ao cumPrimento de noÍmas de
manutenÉo dos bens e equipam€nto§;

. C-omparar reultado de manuten@ com resu.ltadc estabelecidc;

. ExecutaÍ 06 serviçc conÍorme planÇado e de acordo ooÍÍr c procedimmtos e instruções;
o Avaliar cause potenciais do problern4
. Realizar orçamento do serviço tereirizado;
o Elaborar relatório de atiüdade de mânutenção;
o Elaborar plano de dassificação risco do reparo;

(b CARGA HORT(RIA

30 (trinta) horas

at
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
Etü. PÍeçs da !rdop6r|dâíd., 3/n - Cs{ro, Sào FÍerrci.co do Coíúe-BA

CEP ,i3-90&O0o / Tel.: 01) 365í-8000

I
v

01
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SEGOV
PUBLICADO
J81 JZ1

EM
J8ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITOtt z>

01
GRUPO OCUPACIONAL

OCUPANTES DE CARGO DE
PROVIMENTO EFETTVO

oz CTASSIFICAçAO

Denominação do Cargo

SUPERVISORDE
SEGI,]RANçADO

TRABALHO

cóDrco cBo:351&05

03 PRE-REQUISITOS

Forma@o completa em nível m&io ou superior.

M D OS DAS ATRIBUI ES

. Participa da elúoração e implementa política de saúde e segurança do trabalho; realiza
diagnóstico da situação da instituição; identifica variáveis de conhole de doenças, acidmtes, qualidade
de vida e meio ambiente. Desenvolve aç6es educativas na área de saúde e segurança do kabalho-

05 TAREIAS/A ES

. Avaliar os reÍerencias legais da política a ser implantal";

. Orientar cumprimento de normas de segurança;

. Acompanhar o fluxo das dernandas do setoÍ;

. Comparar Íesultado do impacto da saúde do trabalhador na implanta$o da política de
segurança do trabalho;

. Executar c serviçoo coÍrforme planejado e de acrcrdo om os procedimentc e instruç6es;

. Elaborar programas de ações aorretivas e preventivas;

. Promover @s pÍeventivÍrs pÍrÍa preserva(ao da saúde do Eabalhador.

CARGAHO06

\30 (trinta) horas semanf\,]

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE

t\

End. PÍr9a dâ lÍd6p.íldânct. dn - Cdfio, Sào Fremi.co do Cohdê-BÂ
CEP: 43.091000 /Têl.r (7í) 3651-&00



7tt93

SEGOV
PUBLICADO EM

J2 AJíESTADo DA BAHIA &s t

PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo FRANcIsco Do coNDE

GABINETE DO PREFEITO

01
GRL]PO OCUPACIONAL

OCUPANTES DE CÂRGO DE
PROVIMENTO ETETIVO

02 CLASSTFTCAçAO
Denominação do Cargo

SUPERVISOR DE
SEG1JRANçA

PATRIIVÍONIAL

cóDlco cBo:5103-10

03 PRE.REQUISITOS

Formação completa em nível málio ou superioÍ.

DESCRI OS DAS ATRIBUI ESM

. Supervisiona, orienta e fiscaliza os agentes de segurança patrimonial. Analisa pÍoietos de
segurança e adota medidas coÍetivas. Elabora escalas de serviços. Investita causas de ocorrências.
Sugere medidas prev€Írtivas e corÍetivas

05 TARf,TAS/ATRIBUI ES

o Checar malerial e equipamento de Eúalho;
o Solicitar ao Setor Pessoal aplicação de punições disciptinares;
. Relatar vistorias de rotinau
. ExecutaÍ os serviços curíúme planejdo e de acordo com os procdimentos e instruç6es

relativas a segurança dos beng serviços e pessoal da Câma4
. ReÍlistsar ern atas de reunÍ5e todos encontros cwr líd€res e/ou colaboradoe§;

06 CARGA

30 (trinta) horas

PREFEITURA MUNICIPAL D€ FRANCISCO OO CONDE
EÍrd. Pr@ de lídopondâíÉb. §/n - C6ííto. Sào FrerEhco do Côítd€-BA

CEP: 43.S0G00o / Tel.: Oí ) sa5l -8000



OCUPANTES DE CARGO DE
PROVIMENTO EFETIVO

01
GRUPO OCUPACIONAL

0? CLASSIFICA
Denominação do Cargo

SI]PERVISORDE
ExECrrçÃo

ORçAMENTÁRIA

cÓDIGo cBo:4102-30

03 PRE-REQUISITOS

Forma$o completa em nível médio ou superioÍ.

04 DE S DAS

. Supervisiona a o<ecu$o orçamentária do Poder Legislativo Municipal, qontÍolando e

monitorando os índices legalmante exigidos.

05 TARETAS/A

Garantir a melhoria contínua e eficácia do sistema da saúde financeira do Poder kgislativo;
Proj€tar gastos pG áÍeas;

Projetar receitas;

Estimar cusbs aom pessoâl;
Reavaliar p,rojeç6es;

Coletar índices eoonômicos e financeiros;
Plan§ar a avaliação de desernpenho por competfucias;

^06 CARGA

30 (trinta) horas

MUNICIPAL FRÂNCISCO DO CONDE
EÍd- PÍeça da lda!ôndâioia, a/n - Cônto, Sào Frartl6oo do CondêBA

CEP: lt3 .e0G00,, / T.l.: Oi) 3ô51-8000

7tr,3 PUB;tGDoovw
ESTAD. DA BAH.A Jg 1 t) ,:9S

PREFEITURA MUNTCTPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE P
GABINETE DO PREFEITO

.RIA

ú.
L

EFE
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73ts3 puB;EcAGDoov=,

ESTADO DA BAHIA 23 1 1212ç9

PREFEITURA [iUNtCtpAL DE SÃO FRANCTSCO DO CONDE P
GABINETE DO PREFEITO

01
GRIIPO OCT]PACIONAL

OCUPANTES DE CARGO DE
PROVIMENTO ETETTVO

02 CLASSITICA
Denominação do Cargo

SUPERVISORDE
ORÇAMENTO

cÓDrco cBo:4102-30

03 PRÉ.REQUISTTOS

Forma$o completa em nível médio ou superior.

04 DESCRI O SU}VíT{RIA DAS ATRIB ES

. Atuar com o conhole, acompanhamento e análise dos custos e suas variaçôes, para fins de
composição das cotações e respectivos termos de referências elaborados pela Câmara Municipal.
l,evantamento de dados para formatação da peça orçamentária da entidade.

05 TAREFAS/A ES

. Propor rotinas peÉinentes a área de custos, desde a ÍormulaSo do centro custos até a alocaSo
de despesas.

. Auxílio ao setoÍ de compras na fomataÉo de oÍçâm€Írtos e termos de re{erência.

06 CARGAHORÁ,RIA

30 (trinta) horas

PREFEITURÁ MUIiIICIPAL T'E FRANCISCO DO CONOE
End. Êeç. ds lad6p.írdáíxà, sJn - Cdlio, São Frelr(i.co do Condo-BA

CEP: 43.(Íx}{)m /Tel.: gí) 3651{000
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SEGOV
PUBLICADO EM

J8 t t2,,

-J, 
-_, 

é OJLESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

01
GRUPO OCUPACIONAL

OCUPANTES DE CARGO DE
PROVIMENTO ETETIVO

02 CLASSITICA
Denominação do Cargo

ASSESSORÚCNICO
cÓDIGo cBo:2s23-os

03 PRÉ-REQr.rrSrrOS
FormaÉo completa em nível superior.

04 SIIMARIA DAS

. Assessorar em matéria de pesquisas jurisprudenciais, organiza@s de pareceres e
levantamento de dados legais para apoio às atividade designadas.

05 TARETASiA

. Analisar petiç6es e proessos, cuúeccionaÍ minutas de pareceresi

. Proceder a estudos e pesquisas na legislação, na jurisprudência e na doutrina pertin€nte para
fundanrentar a aniíLlise de proceso e anissão de parecer;

. C-onsultar inÍo'mações em base de dados; veriÍicar prazos processuais; atmder ao público
int€flro e extemo;

. Redigr, digrtar e conÍ€riÍ gçedientes diversos e o(ecutaÍ outras atividades de mesma

natureza e grau de cunplotidade.

06 CARGAH

30 (Einta) hoÍas

PREFÉITURÁ MUNICIPAL DE FRÂÀICISCO DO CONDE
Ed- PÍeCa úa llrdop.ítdàílciá, s/n - Hro, São FÍendlco do CoodG8A

CEP:43.S0G0m / Td.: Ol) 365í+00o

-l--t
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Jí1§-1 2oJ8ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

01
GRUPO OCUPACIONAL

OCUPANTES DE CÁRGO DE
PROVIMENTO ETETIVO

02 crAssrFrcAçAo
Denominação do Cargo

AUDITORDE CONTROLE
INTERNO

cÓDIGo cBo:2s22{s

03 PRE.REQUISITOS

Formação completa em nível superior.

M DESCRI O SUMÀRIA DAS A ES

. Avaliar a eficiência e eÍicácia de todas atividades auditadas. Auxiliar a organização a alcançar
seus objetivos através de uma abordagem sist€r:Írática e disciplinada para a avalia@o e melhoria da
eficácia dos processos de gerenciamentos de risco, oontÍole e govemança

05 TAREIAS/ATRIBUI ES

. Examinar a legalidade e avaliar Íesultados quanto à eficiência e eficácia da gestão
orçamenhári4 financeira e patrimonial do Poder Legislativo;

. Avaliar a execução dc orçâmentos da Câmara tmdo em vista sua conÍormidade com m
destinações e limites previstos na legislação pertinente;

. Audit 06 processos de licita@s dispensa ou de inexigibilidade para as contratações de
obras, serviços. fomecimentos e outÍos;

. Auditar a investidura nG cargos e funç6es públicas, x lgalizxçfo de ooncursos públicos,
publica$o de editaig prazos, bancas examinadoras;

. AuditaÍ m depesas com pessoal, limites, Íeajustes, aum€nto6, reavaliações, concessão de
vanta8ens;

. Analisar aontÍatos eÍnergenciais de prestação de serviço, autoriza$o legisl ativa e prazns;

. ApüaÍ existência de servidores em desvio de funÉo;

. Analisar procedimeatc relativos a pÍocessos disciplinares, publicidade, portarias e demais

atos. 
^

06 CARGAH( rÀ.ÁRIA

30 (rinta) horas {\ .{*.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ÍX) CONDE

SEGOV
PUBLICADO EM

EÍd. Prâsa da lnd€p€odâ.tcia, s/n - C€,lt o, Sào Frencisôo do Cofldê-BA
CEP: ,13.9oG000 / Tel.: O1) 3651-8000
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SEGOV
PUBLICADO

J2
EM
JSESTADo DA BAHIA J3 t

PREFEITURA MUNICTPAL OC SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

01
GRUPOOCUPAOONAL

OCUPANTES DE CARGO DE
PROVIMENTO EFETIVO

02 CLASSITICA o
Denominação do Cargo

ASSESSOR DE
Noxul^rrzaçÃor
PROCEDIMENTOS

03 PR

Forma$o completa em nível supex'ior.

04 SI,]MÀRIADAS

. Supervisiona e gaÍaÍrtt os padrões mínimos exigidos nos processos germciais e
administrativos da enüdade. Coodena as aüvidades da equipe propondo novas rotinas de tsabalho
paÍa asseguÍar a qualidade aEavê da edição de normas e procdimentc internos.

05 TAR f,F

. Aconpanhar indicadores de deernpenho;

. Elaborar normas e pÍodimeÍrtos;

. Supervisionar os serviços conforme planejado e de acordo oorn os procedimentos e instru@;

. Supervisionar avaliaÉo de desernpenho po compet&rcias, ter postúa cítica e segurança
diante problernas;

. Propor @s de melhoria oontínua no6 proessos;

. PrepaÍarheinaÍnento;

. Criar fluxo de aç6es aorretivas e prevenüvas;

. Registrar no sisterna inÍormaeões peÍtin€ntes.

06 CARGAHORAE,IA

30 (trinta) horas serftr

PREFEITURA MUNICIPÂL DE FRANCISCO DO CONOE
End. PÍâçe & hdápêndâíÍr., s/n - Cêítm. Sào FÍanoLêô do Cond6-BA

CEP: 43.9oG00o /Td.: C/í) 3651-8000

I

CÓDIGO CBO:2523.6

tv,



01
GRUPO OCUPACIONAL

oz CLASSIFI o
Denominação do Cargo

SECRETARIO EXECUITYO
DE GABINETE

cÓDlco cBo:2325-05

03 PRÉ-REQr.rrSrrOS

FormaSo completa em nível superior

M DESCRT o DAS ATRIBUI ES

. Assesorar e forma permanente e nas atiúdades de rotina dos gabinetes dos vereadore,
auxiliando tânto na gestão da deÍnanda paÍlamentaÍ, quânto nas decisões organizacioÍrais.

05 TAREFASiATRIBI.II

Auxilio departamenta!
Organizar arquivos, documentos e as correspondências do gúinete do vereador;
Apoiar e atendeÍ aos munícipes;
Atends aos telefon€Ínas do gúinete do vereador;
Rediga textos e prepaÍar os ogedientes proÍissionais de cada gabinete de vereador.

CARGAHOBARIA06

30 (trinta) horas

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
End. Preçâ dâ ldêp6odâíxis, §/n - Cãrlro. São FÍsncisoô do CondêBA

cEP: 43.9oG000 /Tel.: Crl) 385í-8000

SEGOV
77193 PUBLICADO EM

ESTADO DA BAHIA J5 1 )2 Pg]d-.
-_uà\\

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE 7
GABINETE DO PREFEITO

OCTIPANTES DE CARGO DE
PROYIMENTO EIETTVO



ANEXOV
ATRIBUICÕES DO OUADRO DE PESSOAL DE PROVIMENTO EFETIVO DO PODER

LIGISLATIVO

PREFEITURAMUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE

01 GRUPO OCUPACIONAL PROVIMENTO EFETIVO
02 cLASSTFTCAçi.O
Denominação do Cargo

AGENTETÉCNICO
LEGISLATTVO

CÓDIGO CBO:3519{5

03 PRE-REQUISITOS

FormaSo completa em nivel médio.

04 SD DAS

. Executa atividades que o<igern o desenvolvimento ou aplicação de conhecimentos teó,ricos,
teotológicos e metodológicos ern áreas de natureza administrativa e l(Eislâtiva e analisa e acompanha
processos em geral.

05 TAREFAS/ATRIBUI

. Executa as atividades Iigadas düetamente à área Parlamentar;

. PÍesta ass€ssoramento ao Coordenador Legislativo na condução dos trabalhos do Plenário;

. Presta os esclarecimentos que forem soücitados pela Mesa ou pelos Vereadores, relativos à

aplicação do Regimento lntemo e ao andamento das proposições;
. Coleta inÍormações sobre legislação federal, estadual e municipal atinentes às atividades da

Câmara;
. Prepara projetos de LeL de Resolução e de DecÍeto Legislativo, assim como ve!:ificaÍ Atos e

Portarias;
. Praüca demais atos que lhe forern atribuídos pelo PÍesidente CheÍe de Gabinete ou

Coordenador de Gabinete;
. Exerce outras atiüdades correlatâs

06 CARGAHORÁRIA A
\30 (Einta) horas sernanad

End. Preçe da lndepêírdêoch, €/n - Centro, São FÍerclsco do Cond€-AÂ
CEP: .(3.9O(l()C|0 / Tel.: (71 ) 3651-8000

SEGOV
78193 PUBLICADO EM

ESTADO DA BAHIA ,!%
PREFEITURA TIUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE I '

GABINETE DO PREFEITO
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SEGOV
PUBLTCADO

i-L 1

EM
lgESTADo DA BAHTA Jt t

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO<t> z1

01 GRUPO OCUPACIONAL PROVIMENTO ETETTVO
oz CLASSIFICA o

ALMOXARITE
cóorco cso: ltlr{s

03 R UISITOS
Forma@o completa em nível médio.

04 DESCRI DAS ATRIBUIo

Cuida, recebg inspecioÍl4 estoca e separa os materiais para o fomecimento à diversas
unidades administaüvas, mantendo eÍn bom estado de conservação os materiais sob sua
responsabilidade.

05 TAREIAS/ATRIBIII

Verifica e oonÍronta notas fiscais e pedidos;
Descarrega produtos e materiais e c eÍrcaminha para aÍnazenagem;
ConÍere prazos de entsega dos produtos;
Confere gualidade e vencimento dos produtos;
Devolve itens eÍn desaordo;
Define o módulo de armazmammto por tipo de pÍoduto:

. Transporta mercadoria para área deÍinida;

. Coloca produtos em praleleiras, porta-paletes, drivers, etc.;

. Armazena os produtos e materiais;

. Contsola pedidos de compra e faz previsão mensal de estoque;

. Recebe, armazena e controla o estoque de produtos de uso geral da Câmara;
o almoxariÍado e

06 CARGA
30 horas

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
EÍrd. PÍsçâ da lÍ|dsp6rld&ciâ, 6ln - Cêlíro, Sào FlEncisôo do Coídê.BA

CEP: 43.90G0(m / Tel.: O1) 365í -8000

Denominacão do Cargo
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ESTADo DA BAHIA )s I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

SEGOV
PUBLICADO EM

Jzt zo-LB

1| aa

01 GRUPO OCUPACIONAL PRO\,'IMENTO ETETIVO
02 CLASSITICAQ
Denominação do Cargo

úcNrco
ADMINISIRATIVO

cóorco cuo: lrroro

03 rnÉ-nreusrros
Formação completa em nivel médio

04 DESCRI o DASA ES

. Executa sewiçoe de apoio nas iáreas de recursos humans, administÍação, finanças e

legislativoo. Trata de documentc variado6, cumprindo todo o proedimanb necessário reÍeÍeÍrte
áros mesmo6.

05 TAREFAS/ATRIBUI ES

. Elaborar planilhas, tel(to6, deÍnonstrativos, controles, ÍegstÍG e realizar demais atividade
sem micÍocoÍnputadoÍ;

. Receber. dassiÍicar, únÍerü, pÍotocolar, lccalizar, o<pedir e arquivar expedientes e outros
documentos, além de colher assinafuras e encaminhar publicações legais;

. Auúlifi 06 serviço6 de compras, contratos, Iicitaç6es, conEole patrimonial, aontrole intemo,
recursos humanog contabüdadq orçamento público e finanças e ouhos serviços administrativos e

burocráticos em geral;
. Realizar serviços de recçção, entrega e oonbole de materiais de corrsumo e permanentes,

além de elaborar dernonstrativos de gastos e despesas das diversas unidades da Câmara Municipal;
. Realizar pesquisas de preços e cotaÉes de bens e s€Ívip6, aléÍn de cultatar Íomecedores e

prestadores de serviços e teÍceiÍos, s€Ínpre que necassário;
. EÍetuar o despaúo de correspondências, requerimmtos e docum€Írtc, indusive crcm

entrega pessoalÍnente aos diverso órgãos das esferas da adminiskaSo pública ou entidades
privadas;

. I,cr.alizaÍ, identificar. fotocopiar e fazer levantamento de documentos e congêneres nos

aÍquivos gerais ou específicoe, serpre que solicitado;
. Elaborar docummtos oficiais, submetendoos aos superiores;
. Acomparhar e avaliar scrviços prestado6 por terceiÍos;
. Desempenhar atiúdades adminishativas e burocráücas de nivel intermediário e prestar

apoio administÍativo as unidades da Câmara Municipal;
. Exerce outras atividades correlatas. 

À̂06 CARGA
30 trinta horas \

PREFE]TURÁ MUNICIPÂL FRANCISCO OO CONDE
End. PÍÊ(á ds líldopoírdôíds, dn - Cstío, S{o FÍerÉ*co do Coodê-BA

CEP 43.0oG000 /Tcl.: Oí) 3651-8000
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SEGOV
PUBLICADO EM

&81 t21 8ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITOC>- a>

01 GRUPO OCLIPACIONAL PROVIMENTO ETETIVO
02 CLASSITICAÇ
Denominação do Cargo

AU)üLIAR DE PLENIíRIO
CÓDIGO CBO:4110{5

03 PRÉ.REQI,NSITOS
Forma$o completa em nível málio.

04 DESCRI o DAS ATRIB ES

. AssessGa a Mesa e realiza as tarefas de rotina inerentes à função adminishauva e
legislaüva

05 TARETAS/ATRIBI,'I
. Organiza e control,a o calendário de utilização do salão da Câmara, pelos funcionáric,

vereadoreq presidente, munícipe, mtre outros e expde a Íequisição de uso do auditório da
Câmaa;

. Recepciona üsitantes, pÍestando-lhes o apoio necessário durante sua perman&rcia na Caseu

. Organiza a üsitação de alunos de estabelecimentos de ensino e da comunidade ern geral, à
dependências da Câmara Municipú expondo sua organização e o seu funcionamento;

. Auxilia nas solenidade, sessôes e demais evmtos do Poder Írgislativo, bem como na
expedi$o de convites e oukas provid&tcias necessárias ao fiel cumprimento das Ações Legislativas;

. Organiza a odem do dia sob a orientação do Coordenador Legislaüvo;

. Ex€rce oukas atiüdades corÍelatas.

ffi CARGAHORÁBI.I \
30 (trinta) horas seman,

)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
End. kâçe de ldop.odaírà. ín - C..drD. Sào F.eocisêo do Coírd6-BA

CEP:43.9fi10m / Tê1.: (71) 365Í-8OO0
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01 GRUPO OCUPACIONAL PROVIMENTO ETETIVO
02 CLASSIFICAçÃO
Denominação do Cargo

CONTADOR
cÓDIGo CBo:2522-10

03 PRÉ-REQUTSTTOS

Forma@o completa em nível superior.
04 s DAS ATRTBIII ES
. Promove o qcnhole, conÍerência dassificação e contúiliza@o das operaç6es orçamentárias,

financeiras e paEilqo{riai! da Câmara Cuida da elaboração e o<ecu$o do Orçammto da Câmara
05 TARE[
. Escrifura analiticammte os atos ou Íatos administrativos, detuando 06 correspondentes

lançaÍnentos contábeis, para pcsüilitar o controle contábil e orçamentário;
. Contabiliza os docum€ntos, analisando-os e processando+s, para msegurar a observância do

plano de contas adotado;
. Promove a prestaÉo, acertos e curciliaÉo de aontas em gerú oonferindo saldos, localizando

e retificando possíveis erros, para assegurar a coreção das operações contiibeis; ,
. Elabora o balanço anual da Câmara Municipal;
. Elabora a prestação de contas para apreciação da Câmara Municipal e rernessa ao Tribunal

dos Municípim da Búi4
. Faz a escrituÍação sintética e analíüca dos lançamentos relativos às opera@ contiábeit

visando demoÍrstÍar a receita e despesa e Escritura livros contábeis
. Examina eÍnpenhos de despes4 verificando a classificÂçfo e a odstência de recursos nas

dotações orçameÍltiírias, púa o pagam€mto dos comproÍnissos assumidos;
. Supervisiona os ciátrculos de reavalia@o do ativo e de depreciação de veículot máquinas,

móveis, utensilios e instalaç6es, ou paÍücipaÍ destes tÍabalhos, adotando os índies indicados em cada
caso, para assegurar a aPlicÍrção corrda das disposiç6€s legais P€rtinentes;. Organiza elabora e assina balancetes, balanço e demonstrativos contiábeis, relaüvos à
execuÉo orçamentária e Íinanceira, aplicando m normas contiábeis, paÍa apresenta resultados paÍciais
e gerais da situaÉo patrimonial eaonômica e financeira da Administra$o do Legislativo Municipal

. Elabora relatóric sobre a situação pakimonial, econ&nica e financeira da Câmartg

. Ass€ssora ao Diretor do Financeiro e Contábil ern problemas financeirc, contábeis e

orçamenüários, dando pareceres à luz da ci&rcia e das práticas contábeis;
. Efefua 06 ooÍltroles de gastos ern mnformidade oun as noÍmas legais; o Promove o

recebimenüo das importâncias devidas à Câmara;
. Efefua o pagamento da despesa, de acordo com as disponibilidade de erário;
. Efetua os recebimentos e elaboÍa o Íespectivo docum€nto de quita$o;
. EÍetua o pagamanto das despesas deüdammte autorizadas;
. Procede à guard4 crcnferência e conhole sist€Ínático do numerário e valores de Caixa;
. Controla o movimento financeiro, através do sistema inlormático instalado na Tesouraria;
. Mantém o controle de depósitos e retiradas bancárias, atuali zando as fichas conkole de contas;
. AÍguiva 6 doomentos pertinentes àrs movimenta@s finqceiras:
. Exruta outras funç6es e atiüdades orrelatas que ttreft\n superiormente comehdas ou

impostas por Resolução ou regulamento eÍn matéria financeira \ \\ \
CARGA

30 trinta horas semanais.

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE
End. PÍ€ea da lídêp€ndánciâ, ê/n - C6ííío, São Fràl|cisco do

CEP: 43.S0G000 /Tel.: C71) 385r-8mo

ESTADo DA BAHIA JE 1 t;L ,zstz

PREFETTURA MUNTCTPAL DE SÃO FRANCTSCO DO CONDE P
GABINETE DO PREFEITO

SEGOV
PUBLICADO EM

06
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SEGOV
PUBLICADO EM

01 GRUPO OCUPACIONAL PROVIMENTO ETETTVO
02

Denominação do Cargo

TECNICO EM
CONTABILIDADE

cÓDrco cBo:3511-05

03 PRÉ-REQI.NSITOS

04 DESCRI OSUMARJADASA ES

. Auxilia o contÍole, conÍ€rênci4 dassifica$o e crcntúilizaçáo das operações orçamentárias,
financeiras e pakiÍroÍriais da Câmara Municipal. Auxilia a elabora@o e aecu$o do Orçamento da
Câmaa.

05 TARETAS/ATRIBUI ES

. Executar serviços de natueza econômica, financeta e mntábil;

. Realizar, q:m autorizaSo superior, pagameÍrto6 e Íecebimentos;

. Auxiliar na elaboração dâ propcta oÍçamentária

. Efetuar langmentos contábeis e financeiÍos;

. Assesora o Diretor do Departamenüo ern problernas financeiros, conúbeis e orçamentários,
dando pareceres à luz da ciência e das práUcas contábeis;

. ExecutâÍ ouEas atiüdades corÍelatas ao cârgo;

^06 CARGA HO
30 trinta horas

PREFEITURÂ MUNICIPAL OE FRANCISCO DO CONDE
End. PÍeça ds Indêpáídánci., dn - C6ínÍo. Sâo FÍeÍrci6co do @BA

CEP: 43.S0Go00 /T€1.: Ol) 365í€000

ESTADo DA BAHIA ;281 I2 PyE-&
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE /
GABINETE DO PREFEITO

Formação mmpleta em nível té<nico ou superior.
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SEGOV
PUBLICADO EM

23 1 J21 8ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANC]SCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITOt> l>

01 GRUPO OCUPACIONAL PROVIMENTO EFETIVO
02 o

MOTORISTA
cÓDrcocBo:7823s

03 PR

SUMARIA DAS ATRIBUID ES

. Exerce atividade de dirigir veículos no município, eÍn viagens fora do Município ou do
Estâdo, transpoÍtando passageiros, funcionários. autoridades e/ou cargas para locais pré
determinados.

05 TARETASiATRIBUI

. Inspeciona o veículo antes da saída, verúcando o estado dos pneus, onivel do combustível,
da água e do cárter. testando freios e parte elétsica, para certificar-se de suas condições de
funcionamento;

. Dri8e veículos. manipulando c omandos de marcha e direção, conduzindo o veículo no
traieto indicado, q]m rigorosa observância das condides de tÍânsito e das normas do Código de
Trânsito Bras eiro (CTB);

. Zela pela manutenção do veiculo, comunicando falhas e solicitando repaÍos, para assqSur.rÍ

seu perfeito estado;
. Exerce otrhas atividades coÍrelatâs.

30 (trinta)

r

i
PRÉFEITURA OE FRANCISCO DO CONOE
Eíú. Pregá d. hd€p6ítdaít(à. s/n - C$ao. Sâõ F erx*oo do cond6-BA

CÉe 43.9(xxm /Íê1.: [ri) 3651-8000

Denominacão do Carqo

Forma$o completa em nível nÉlio.

06 CARGAIIO]

ri§'

I
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SEGOV
PUBLICADO EM

J2t zú8ESTADo DA BAHIA 28 t

PREFEITURA MUNIGIPAL DE SÃo FRANCISGO Do coNDE

GABINETE DO PREFEITOoí />

01 GRUPO OCT'PACIONAL PROVIMENTO EEETTVO

02 cressmceÇÃo
Denominação do Cargo

PORfiIRO
cóprco cno, srz+ro

03 rxÉ-nreursros
Formação completa em nível médio.

04 DESCRI O SUMÁRIA DAS ATRIBI.II ES

. Supervisiona a entÍada e saída de pessoas, bens ou serviços das dependências do Prédio
Legislativo, fazendo as anotações e comunicações pertinentes, conforme normas, procedimentos e

padrões estabelecidos da Câmara.

05 TARETAS/A

. Recepciona qualqueÍ pessoa que vmha às dependências da Cànara Municipal dando as

deüdas orientaçõe e encaminhamento ao setor soÍnpetente;
. Recebe todo e qualquer documento e ou correspondência endereçada à Câmara, salvo

determinação em contrário e as encaminha aos setoÍes coÍrpet€Írtes e/ou responsáveis;
. Auxiüa na fiscaiizaÉo da enEada e saída de obieüos;
. Identifica e registÍa no controle competmte a entrada de pessoas, que não sejam servidores,

nas depend&rcias do hédio Legislativo;
. C-omunica, de imediato, toda e qualquer irre8ularidade que ocrcÍra denko do recinto da

Câmaa;
. Exerce oukas atividades correlatas,

06 CARGAH

30 (trinta) horas

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRÂNCISCO DO CONDE
Eíd- PÍs!á dâ lndêpondãílciâ, sh - Cêírt o, Sáo Flsmi§co do Co.Íô-BA

CEP: 43.«X1000 / Tel.: Cí1) 3651-8m0
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SEGOV

PUBLICADO EM
)B t4-rz g

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL oe sÃo FRANcIsco Do coNDE

GABINETE DO PREFEITO

01 GRUPO OCUPACIONAL PROVIMENTO ETETryO
02 cLASSTFTCAçAO
Denominação do Cargo

úcNrcoor
tgronuÁrrca

cóolco cso: arez-2o

03 PRE.REQInSITOS

M S DASA ES

. Desenvolve trabalhos de natureza técÍrica na área de informiática, visando o atendimento das
necessidade dos usuários da instituição, podendo atuar eÍn uma ou mais epecificaçõe que essa

função abrange.

05 TARET ES

. Instala e configura softwares e hardwares, orientando os usuários nas especiÍicações e
comandos necessiários para sua utilização;

. Opera equipam€ntos de processâmento autoÍratizados de dados, mantendo ativa toda a
malha de dispositivos conectados;

. Interpreta as mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas necessárias;

. Notifica e inÍorma aos usuários do sistema sobre qualquer falha ooorrida

. Executa e coÍrtrola os serviços de proc€ssamento de dados nos equipamentos que op€rq

. Executa o suporte técnioo necessiário para garantir o bom funcionamento dos equipameÍltos,
com substituição, conÍiguração e instalação de módulc, partes e aomponentes;

. Adminisha ópias de seguÍanç4 impresão e segurança dos eguipamentc ern sua iirea de
atua@;

. Executa o conEole dos fluxos de aüüdades, preparação e acompanhamento da fase de
processamento dG serviços e/ou monitorammto do funcionamento de redes de ccmputadores;

. Participa de programa de Eeinamento, quando crrnvocado;

. Controla ezela pela correta utilização dos equipamentos;

. Minisha Eeinamento ern área de seu conhecimento;

. Auxilia na exe«rção de planos de manuten$o, dos eqúpameÍrtos, dos pÍogramas, das redes

de oomputadores e dos sistsnas operacionais;

06 CARGA

30 (trinta) horas

PREFEITURA MUNICIPAL DÊ FRÂNCISCO DO CONDE
End. Plâla dB lndo!êndência. s/n - CêotÍo, SÍE Fraicisêo do Coôdê-BÀ

CEP: ,13.9«X)00 / Tel.: Cíí) 3651-8000

FormaÉo coÍnpleta em nível médio.
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SEGOV
PUBLICADO EM
_eÇ_t ta nolLESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

01 OCTIPANTES DE CARGO DE
PROVIMENTO f,TETIVO

GRIIPO OCUPACIONAL

02 CLASSIFICA o
Denominação do Cargo

PROCURADOR.ADII.]NTO
cÓDrcocBo:252345

03 PR
Formação completa ern nível superior, com inscição nâ Ordern dos Advogados do Brasil.

04 os DAS

. Assessora a Procuradoria Geral nas suas atribuições, além de substifuir automaticameÍrte o
Procurador Geral em seus impedimentot ausências temporárias, férias, licmças, aÍastamentos
ocasionais, bern como no caso de vacância do cargo até nomeaÉo de novo titulaÍ.

TARETAS/ATRJBT]I

. Compete ao Procurador-Adjunto coordenar e superviíonar as áreas do C-ontencico Geral e

da Consultroria Geral;
. Emitir pareeres jurídicos on procedimentos adminislraüvoe de qualquer natuÍeza, e aÍetos

as atividade da Câmara Municipal;
. Exe!:cer outras atribú@ que lhe forem conÍeridas pelo Procurador Geral.

CARGAHOR4FIA

20 (vinte) horas sa
F

PREFEITURÂ MUNICIPAL OE FRANCISCO DO CONDE
Eítd. PÍeçe dâ lÍrdopôn(l\àíÉb, 5/n - cêínr§, São FÍenckco do Coodê-SA

CEP: 43.00G000 / Tel.: Oí) 365í-8000

05

06

.à,1"
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ESTADo DA BAHIA -'28-l
PREFEITURA MUNICIPAL oe SÃO FRANCTSCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

SEGOV
PUBLICADO EMjz pú

ANEXOVI

TABELA DE VENCIMENTOS

oo oueono og psssoer coNrrssroNe»o pon sÍNagoto

DO CONDE
End. PraF de hüêgênd6ocia, ./n -

cARGos EM courssÃo sÍNleoro VALOR em lll$

Assessor do Secretário da Mesa CC.1 12.000 00

Assessor Especial CC.1 12.m0,00

Assessor Executivo da Presidência CC-1 12.m0,00

Chefe de Gabinete CC-1

Controlador C,eral CC-1 12.000,00

Diretor Administrativo CC-1 12.000,00

Diretor Financeiro e Contábil 12.000,00

DiÍetor l.egislativo CC-1 12.0m,00

Procurador Geral 12.000,00

Chefr de Gabinete Parlamentar cc-z 8.000,00

Subcontrolador CC-2 8.000,00

Assessor de Gabinete CC-3 7.000,00

Assessor Especial l,egislativo CC-3 7.üm,00

Assessor Geral de Comunicação CC.3 7.000,00

Chefe da Secretaria Legislativa 6.0m,00

Gerente de Contratos CC-4 6.000,00

C,erente do Setor de Contabiüdade CC-4 6.000,00

C,erente do Setror de Licitaçôes 6.0m,00

Gerente do Setor de Patrimônio 6.000,00

Gerente do Setor de Recursos Humanos CC4 6.m0,00

Gerente do Setor de Tecnologia de Irlf.rnrrçã,nl \ CC.4 6.000,00

Gerente do Setor de Transportes "\I.!/ CC4 6.000,00

Gerente do Setor Financeiro \Y/t CC4 6.000,00

CEP:43.90o,0m /T
§l., F.âncbco do Cdldô"8^
) 3651-8000

P

12.000,00

CC-1

CC.1

CC4

CC-4

CC.4
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ESTADo DA BAHrA 23 t

PREFETTURA iIUNICIPAL DE SÃO FRANCISco Do CONDE

GABINETE DO PREFEITO

SEGOV
PUBLICADO EM

J2120J8

tY Z>

CARGoS EM CoMIssÃo sÍNruoro VALOR em Rl§

Assessor de lmprensa de Gabinete CC-5 s.000,00

Assessor J urídico Parlamentar CC.5 s.000,00

Assessor da Mesa Diretora CC{ 4.000,00

Assessor de Imprensa CC{ 4.0m,00

Ouvidor Geral CC{ 4.m0,00

Assessor da Comissões Especiais CC{ 3.800,00

Assessor das Comissôes Técnicas CC{ 3.800,00

Assessor de Plenário CC.6 3.800,00

Assessor Tânico Legislativo CCó 3.800,00

Chefe do Setor de AlmoxariÍado e Suprimentos CC-6 3.800,00

Chefe do Setor de Contabilidade CC{ 3.800,00

Ctrefe do Setor de Financeiro CC{ 3.800,00

CheÍe do Setor de InÍormática CC{ 3.800,00

C,erente de ProduSo de Áudio e Vídeo CC-6 3.800,00

Coordsrador de Gabinete cc-7 2.900,00

Coordmador Técnico t egislativo cc-7 2.900,N

Chefe da Biblioteca tegislativa CC€ 2.800,00

Chefe do Arquivo t egislativo CC€ 2.800,00

Chefe do Setor de Compras CC{ 2.800,00

Chefe do Setor de Recursos Humanos CC{ /lz.sm,m

PREFEITURÂ MUNICIPÂL DE FRÂNCISCO DO CONOE
Erd. PIeçe d€ lnd.pâ.ldâíxie, 3/n - CcolrD, Sào Frarchco do Cond.-BA

CEP:,a3.S«x)Oo i Íel.: c,l) 3451-8000
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SEGOV
PUBLICADO
Jít i2p EM

oJYESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

ANEXOVII

rersraor cRaurtcecôgs no ouenno pE zuNcÕgs cotr,ttssrorqepls r
ruNçÕss ou coonosNeçÃo r supsnvrsÃo pon sÍMsoro

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE
End. PràF dâ lndêpôndáncie, s/n -

rsco Do coNDE
Frânciscô do Cond6-BA

d2>

FUNçôEs coMrssroNADAs r zunçôus
cRATrFrcADAs DE cooRDErveçÃo r

strrunvrsÃo
sÍMsoro PERCENTUAL

(1")

Assessor de Comunicação Social FC
Assessor de Relaçôes Institucionais FC

Assessor Té:nico FC 50

Assistente de Ouúdoria FC 50

Auditor de ContÍole Intemo FC

Coordenador de Plenário FC 50

Secretário Exrutivo FC 50

SupervisoÍ AdministÍativo FC 50

Supervisor de Áudio e Vídeo 50

Supervisor de Normatização e Procedimentos 50

Supervisor de Segurança do Trabalho N
Supervisor de Segurança Patrimonial FC 40

Supervisor do Setor de Transparência e

Acesso a lnformação
FC 50

Chefe de Cerimonial FCC}1 40

Mestre de Cerimônia FGC}1 4{
Supervisor de Execução Orçamentfuia FCCSl N
Supervisor de Fiscalização de ContÍatos FGC}1 40

Supervisor de Frota FCC$1 40

Supervisor de lnventário FC,C$1

Supervisor de Manuten@o Predial FGCg1 lm

Supervisor de Materiais Gráficos FGC$1

Supervisor de Orçamento FCCg1

Supervisor de Pessoal FGCg1 q
pervisor de PlataÍormas Di$tais FC,Cg1 40

pervisor do Arquivo Digital 7 FCC91

upervisor do Setor de Digit:liz2çfs Frc}1 40

ãIEÍETfriiETiEII l:f«Fz 30

CEP: ,ú3.90G000 / Íe].: (71) 1-8000

50

50

50

FC

FC

FC

q

40
q

Q
\r



SEG()V
PUBLICADO EM

ANEXO VIII

TABELA DE VENCIMENTOS DO OUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS

QUADRO DE SERVTDORES EFETwOS SÍMBoLo VALOR GI$)

Procurador-Adiunto CPE.1 6.000,00

Contador CPE-2 2.250,00

A gente Técnico Legislativo CPE-3 1.350,00

AlmoxarÍe CPE.3 1.3s0,00

Auúliar de Plenário CPE-3 1.350,00

Motorista CPE-3 1.350,00

Porteiro CPE.3 1.3s0,00

Técnico Administrativo CPE-3 1.350,00

Técnico de Contabilidade CPE.3 1.350,00

Técnico de InÍormática CPE-3 1.{\0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
End. Prâsá de lndep€odêicie, dn - CeolÍo, São FÍarcisco do Coíd€-BA

CEP: 43.9q!00O / Tel.: Oi) 365í-8000

ESTADO DA BAHIA J81 J2 12g!-

PREFETTURA MUNtCtpAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE f
GABINETE DO PREFEITO

91193
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

ANÊXO IX
ORGANOGFiAMA. CÃMAFTA MUNICIPAL DE SÃO FFIANCISCO OO CONDE. BÂHIA

NIVEL 2 - cargos em coMlssÃo

FRANCISCO
Cenlío, São

!c
@

traôrfl>6)
tsP
rn
3

lr

Procuíador
AdJunto Têcnlco Tecnico Normâüzâçâo

olretor
A<lninlsfodvo

Agg939or
Elpo€cld

GêÍ6nto
Financsiro

AssóssoÍ alo
Sêcretário

Ch6íô Gâblnêtê
Paíâmontâí

Cheíe Aaquivo
Logisladvo

Chêf€ da
Bitíiotsca Châfo do Setor

Flnancôlro
Chêfê da Sêcretáíia Ass6sor E!rp.

LeglJ.tivo
A!!cslor

ComunicâÉo G6rentê
Contábil

Coordsnador
Tôc. Leislativo

Assgsror dê
Gâbinêto

Assossoí
Exgqrtvo

ChêíÊ RâcursG
Humanog

ChoÍe de
lníormatlca

AssêÉ6or Ssc.
MÊsã

Assorsor do
lmprensEChefo do

ContaUlidEdeAsaoalor do
mptomla

Plênaíio Jurldco
AsgôssoÍ da
Mesa DlrstoÍe Araoâsor Com.

Tóonlca
A3aossor Tgc.

Looirlâtlvo
CooÍdenador dê

GaUnotâ A9se33or com.
E3pêdalg

Gêronto do Audo
. Mdeo

PREFEITURA MUNICIPAL DE
End. Prsça ds lndspândôncla, s/n -

CEP: 43 m{(x) / Tel.r O'l) 3651-8mO

roB

E

PRÊSIDENCIA

Procu.ador
G€íÊI

Contíoládorla

GaHn6tô dâ
Prêaidendâ

O.atoÍ Finân@lro
. Contábll

Gatin€ta dos

Geiânb .tâ
Trânsports

GoÍonte do
Pâtrimônlô

Ch6ío d6
G.Li n€lê

Gor. Rêc!Éc
Humsnoa

Gorsntg do
Íecnologla

Ge r6nta de
ConlÍatog

Gore€nte dê
LIdtâÉe3

Choío Aúmox
ê Supdmont6

Chefo do
Compras
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

GABINETE DO PREFEITO

OFrc'AT\E<)RAMA. CIMARA MUitCIPA[ DE slÀO FI'A'!CIgCO EP c:c}TOE . BÂ
MVEL 3- Funç5..Coúl.doúd...Gr.ünod..

l!Itc
lo§ @>trol. ôm
rsgg

lEg 
-

S(p.rv S.gur.nç.

Er-rrtrvo ô.brô.tColwnlo.gao 56l.l

Sup. d. ÉL..lh.çao

Â..óD. R.Lç6..

End. Pí6ça da lndop6nd6ncie, r/n - C6nlro, Sâo Fr.nclaco do
CEP: 43.$O{q) / Íol.: (7r) 3651{m

Sup.rv, Ph.iorm

^*d.--'lrmp.. ]

I o.u"i. a"i
I vo.oro'or



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

Gabinete do Prefeito

O PÍefeito do Munieípio de São Francisco do Conde, Estado da Bahia no uso das

atribuições que lhe são corúeridas por Lei, publica Errata reÍerente à Lei Municipal

ne 557/2018, que fora pubücada no Diário Oficial do Município, edição ne 1209, de 28 de

dezembro de 2018.

I - Na pag. 4193 daLei Municipal Nq 552 de 26 de dezembro de 201& àpag.7 do

Diário Oficial do Município, Edição ne 120912018:

Onde se lê:

a. DIRETORIA ADMIMSTRATIVA

DESCRTÇÃO QUANTIDADE

Chefe da Biblioteca Legislaüva 01

Chefe do Arquivo Legislativo

Chefe do Setor de AlmoxariÍado e Suprimento 01

CheÍe do Setor de Compras 13

Chefe do Setor de Informática 01

Chefe do Setor de Recursos Humanos 01

Diretor Administrativo 01

Gerente de Contratos 01

Gerente do Setor de Licitações 13

Gerente do Setor de Patrimônio 01

C,ererrte do Setor de Recursos Humanos 01

C,erente do Setor de Tecnologia de InÍormação 01

01

pREFErruRÂúuNlclPÀL DÉ S{o FRANcrsco Do coNDE
EIid. Praçâ da fúepâÉênda Jn - Coiro, São FràÍrcilco (b Co.úêBA

CEP: ,t3.9fl)-00o
Td.: (0-71) 3051€oo0

ERRÂTA da publicação da
Lei Munictpal !I" 657lz0le

De 26 de dezembro de 2018

01

Gerente do Setor de Transportes



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

Gabinete do Prefeito

LEIA.SE:

b. DIRETORIA ADMINISTRATTVA

DESCRTÇÃO

Chefe da Biblioteca Legislativa 01

Chefe do Arquivo Legislativo 01

Chefe do Setor de Almoxarifado e Suprimmto 01

Chefe do Setor de Compras 01

CheÍe do Setor de Informática 01

Chefe do Setor de Recursos Humanos 01

Diretor Administrativo 01

Gerente de Contratos 01

Cerente do Setor de Licitações 01

Cerente do Setor de Patrimônio 01

Gerente do Setor de Recursos Humanos 01

C,erente do Setor de Tecrrologia de Informação 01

C,erente do Setor de Transportes 01

tr - Na pag. lll93 da Lei Municipal Nq 552 de 26 de dezembro de 201& à pag. 14

do Diiírio Oficial do Município, Edição ne 12@12018:

Onde se lê:

PREFEITURA MUNrcrpAL DE sÁo FRANctsco Do coNDE
EÍrd. PÍ.Çâ dâ túepeodàrci., Jn - Ceoto, São Flrírcilcô do Coítd§BA

cEP 43.90GO00
Tel.: (0'?1) 3651-8000

QUANTIDADE



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISGO DO CONDE

Gabinete do Prefeito

CARGOS COMISSIONADOS
ruNçÕrs courssroNADAs

ruNçÕrs cmurrcADAs or coonorNeçÃo E

supm,vrsÃo

cc
FC

FCCS

QTDE.

Assessor do Secretário da Mesa CC.1 01

Assessor Especial CC-1 01

Assessor Executivo da Presidência CC.1 01

CheÍe de Gabinete CC.1 01

Controlador Geral CC-1 01

Düetor Administrativo CC.1 01

Diretor Financeiro e Contábil CC-1 01

DLetor Irgislativo CC.1 01

Procurador Geral CC.1 01

Assessor Especial trgislativo CC.2 52

Subcontrolador cc-z 01

Assessor de Gabinete CC-3 13

Assessor Geral de Comunicação CC.3 01

Chefe da Secretaria l,egislativa CC-3 01

GeÍente de Contratos CC4 01

Cerente do Setor de Contabilidade cc4 01

Gerente do Setor de Licitações CC4 01

Gerente do Setor de Patrimônio cc4 01

Gerente do Setor de Recursos Humanos CC4 01

Gerente do Setor de Tecnologia de Ú:rformação CC.4 01

Germte do Setor de Transportes CC4 01

Gerente do Setor Firunceiro CC4 01

Assessor de Imprmsa de Gabinae CC-5 13

Assessor ]urídico Parlamentar CC-5 13

Assessor da Mesa Diretora CC.ó 13

Assessor das Comissões Especiais CC-6 15

Assessor de Imprerrsa da Presidência CC-6 01

Assessor de Pleniírio CC.6 15

Assessor Tá:nico l,egislativo CC{ 26

Chefe de Gúinete Parlamentar CC-6 13

Chefe do Setor de Almoxarifado e Suprimentos CC-6 01

Chefe do Setor de Contabüdade CC.6 01

Chefe do Setor de Financeüo CCó 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Eíú. Praçâ de hdêpeídârxja. gn - Cenro. Sáo Fràncisco do coíÉe-BA

cEP 43.900-000
Íel.: (0r1) 365t-8000

ANEXO I

QUADRO DE PESSOAL

DE PROVIMENTO DE CARGOS EMCOMISSÃO



Estado da Bahia

PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

Gabinete do Prefeito

LEIA-SE:

CARGOS COMISSIONADOS
ruruçôrs conrrssroNADAs

ruxçÕrs cnarrFrcADAS DE coonorrulçÃo r
suPERvIsÃo

CC
FC

FGCS

Assessor do Secretário da Mesa CC.1 01

Assessor Especial CC-1 01

Assessor Executivo da Presidência CC.1 01

Chefe de Gabinete CC-1 01

Controlador Geral 01

Dretor Administrativo CC.1 01

Diretor Financeiro e Contiíbil CC.1 01

Düetor I-egislâüvo CC.1 01

Procurador Geral cc-1 01

Assessor Especial t egislativo 52

Subcontrolador CC.2 01

Assesor de Gabinete CC.3 13

Assessor Geral de Comunicação CC.3
Chefe da Secretaria t egislativa CC.3 01

Assessor das Comissões Tecnicas CC4 15

Germte de Contratos CC4 01

Gerente do Setor de Contabilidade CC.4

Gerente do Setor de Ucitaçõ€s CC4 01

Gerente do Setor de Patrimônio CC4 01

Gerente do Setor de Recursos Humanos CC4 01

Germte do Setor de Tecnologia de Informação CC4 01

Gerente do Setor de TranspoÍtes CC-4 01

cc4 01

Assessor de Imprmsa de Gabinete CC.5 13

Assessor Jurídico Parlamentar CC-5 13

Assessor da Mesa Diretora CC.ó 13

Assessor das Comissões Especiais CC.ó 15

Assessor de Imprmsa da Presidência CC.6 01

Asrssor de Plenário CCó 15

Assessor Técnico l-egislativo CC.6 26

CC.6 13

CheÍe do Setor de AlmoxariÍado e Suprimentos CC.6 01

Chefe do Setor de Contabilidade 01

Chefe do Setor de Financeiro CCó 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO FRANCISCO DO CONOE
End. PrâÇa de ldêrondaírcia. 3/n'Cenüo, Sào Francigco do Coodê-BA

cEÍ} 43 mo4m
T6l.: (0'7í) 3€5í.8(m

ANEXOI
QUADRODEPESSOAL

DE PROVIMENTODE CARGOS EM COMISSÃO

QTDE.

CC-1

cc-2

01

Gerente do fuor Financeiro

Chefe de Gabinete Parlammtar

CCó

01



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICTPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

Gabinete do Prefeito

III - Na Lei Municipal Ne 552 de 26 de dezernbro de 201& à pag. 93 do Diiírio
Oficial n0 1209 (pag.90/93 da Lei):
Onde se lê:

Fr.JNçÕES COMTSSTONADAS E rUNçÕES
GRATIFICADAS DE COORDENAÇÃO E

STJPERVISÃO

SÍMBOLO
PERCENTUAL

("/o)

Assessor de Comunicaqão Social FC 50

Assessor de Relaç6es Institucionais FC 50

Assessor Técnico FC 50

Assistente de Ouüdoria FC 50

Auditor de Controle Intemo FC 50

Coordenador de Plen:íLrio 50

Secretário Executivo FC 50

Supervisor Administrativo FC 50

Supervisor de Audio e Vídeo FC
Supervisor de Normatização e Procedimentos FC 50

Supervisor de Segurança do Trabalho FC 40

Supervisor de Segurança Patrimonial 40

Supewisor do Setor de Transparência e

Acesso a InÍormação
FC 50

Chefe de Cerimonial FC{91 40

Mestre de Cerimônia FC,C91 40

Supervisor de Execução Orçamentária FC€}1 40

Supervisor de Firalização de ContÍatos FGC91 N
Supervisor de Frota FGC}1 40

Supervisor de Ínventário FC,Cg1 40

Supervisor de Manutençâo Predial FC{91 40

Supervisor de Materiais Griíúicos FC,Cg1 q
Supervisor de Orçamento FC,C91 40

Supervisor de Pessoal FCC$1 40

Supervisor de PlataÍormas Digitais FC,cSl 40

Supervisor do Arquivo Digital FC{}1 40

Supervisor do Setor de Digitalização F«}1
Assistente de Cerimonial F«92 30

PREFÉIÍURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO OO CONDE
Eítd. Prç da rrdepaír(raírcia. dn - cênro, Sào Francilco do Corid+BA

cEP {3.S0G000
Têt.: (0r1) 365t4000

ANEXOvII
TABELA DE GRATTFTCACÕES DO OUApRO pE FLJNçÕES COMTSSTONApAS E

FUNCÕES pE COORpENAçÃO E SUPERVTSÃO POR SÍMBOLO

FC

50

FC

q



Estado da Bahia

PREFEITURA MUNTCIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

Gabinete do Prefeito

LEIA-SE:

ANEXO\rII
TABELA pE GRATTFTCAçÕES pO OUApRO pE Fr.JNÇÕES COMTSSTONApAS E

FUNCÕES DE CooRDENACÃo E SUPERVTSÃo PoR sÍMBoLo

FUNÇÕES COMTSSTONADAS E Fr.JNçÕES
GRATIFICADAS DE COORDEN,I,çÃO E

SI,JPERVISÃO
SÍMBOLO

PERCENTUAL
(Y")

Assessor de Comunicação Social FC 50

Assessor de Relações Institucionais FC 50

Assessor Técnico FC 50

Assistente de Ouüdoria FC 50

Auditor de Controle Intemo FC 50

Coordenador de PleniáLrio FC 50

Secretií,rio Executivo FC 50

Supervisor Administrativo FC 50

Supewisor de Áudio e Vídeo FC 50

Supervisor de Normatização e Procedimentos FC 50

Supewisor do Setor de Transparência e

Acesso a InÍorrração
FC 50

Supervisor de Segurança do Trabalho FC &
Supervisor de Segurança Patrimonial FC 40

Chefe de Cerimonial F«91 40

Mestre de Cerimônia Frc}1
Supervisor de Execução Orçammtária Fm91 Q

Supervisor de Fiscalização de Contratos FC,C}1 40

Supervisor de Frota FCtr$1

Supervisor de Inventário FC,Cg1 40

Supervisor de Manutenção Predial FC{S1 40

Supervisor de Materiais Griíficos FCC$l
Supervisor de Orçamento FGCg1 Q

Supervisor de Pessoal FCC}1 40

Supervisor de PlataÍormas Digitais FC,Cg1 40

Supervisor do Arquivo Digital Ftrg1 N
Supervisor do Setor de Digitalização FCCg1 N
Assistente de Cerimonial FGC92 30

PREFEITI.JRÂ MUiIICIPAL DE STOTRANCiSCO DO CONDE
End. Prdça da lídêp€ndê.rcia, Jo - C€rúo, Sáo Francisco do CoíldêBA

CEP: .43.9«)"000
Íd.: (0'.7í) 365'l-8mo
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Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

Gabinete do Prefeito

Os demais termos da LEI MLINICIPAL No 557/2018 permanecem inalterados,

revogando-se aquilo que for conÍlitante com esta errata.

São Francisco do Conde, em 09 de janeiro de 2019.

Evandr,o Santos Almeidâ/PREFEITO
Carlos Alberto Bispo CruzlSecretário de Govemo

PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO FRANCISCO OO CONOE
End. Píãça da lÍúependêíria, 3/n - ffio. Sáo Francisco do Co.xre-BA

CEP ,13.000-000
Íel-: (0'Yí) 385í-8000


