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Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde

Gabínete do Prefeito

Lei Municipal N" 626120120
De 28 de dezembro de 2020

Di^spõe sobre a organizaçdo Admini.stratiua dos níueis de gestão
e da estnúura de cargos em comissdo da prefeitura Municipat
de são Frqncísco do conde, reuoga Lei qnteior e d.q. ouiras
prouídências.

o PREFEITO Do MUNICÍPIO DE sÃo FRANCrsco Do coNDE, Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são conÍeridas pela Lei Orgânica Municipal e
demais dispositivos legais,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores DECRETA e eu SANCIONA
a seguinte lei.

IÍTUIO.I

CAPÍTULO I
DAS DISPOSICÕES PRETIMINARES

Lei dispõe sobre o Plano de Cargos em Comissão, condições
gerais para provimento, remuneração e funções gratificadas no ârnbito do poder Executivo
do Município de São Francisco do Conde.

Ãlt Zqle organização administrativa do Município se estabelece através de
uma estrufura de órgãos, denominada de estrutura organizacional e cle uma estrutura de
cargos que preenchem os níveis de gestão estratégico, tático e operacional, cuja atividade
de administração é exercida por ap;entes públicos que desempenham as diversas funções
que são previstas en'r lei e regulamentos próprios.

estrutura de cargos dos diversos órgãos da Administração
Municipal é composta por um quadro de pessoal permanente, integrado pelos servidores
públicos efetivo e por um quadro de pessoal de provimento em comissão, integraclo Por

agentes públicos ocupatl
nos níveis estratégico,
gratificadas, cuja forma
presente Lei.

servidores livremente nomeados e exonerados pelo Chefe do Executivo

gestão na Admi.ristração pública Municipal é exercicla pelos
tes de Cargos em comissão de chefia, assessoramento e execução,
tático e operacional, ou servidores beneficiários de funçoes
de provimento e valor de retribuição são clisciplinad

Parágrafo ú.ico - os cargos em Comissão, de que trata o caput d
são estabelecidos, por órgão, em seus respectivos níveis de direção,
assessoramento, conforme constantes dos Anexos I, II e IV desta Lei.
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Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde

Gabinete do Prefeito

Ã-nl Sq lg"quanto exercer cargo de provimento em comissão, o servidor não
perceberá qualquer outra vantagem remuneratória em adição à remuneração do Cargo em
Comissão, salvo no caso de opção pelo vencimento do cargo efetivo, na forma prevista no
artigo anterior, e gratificação por participação em órgão colegiado, respeitados os limites
estabelecidos em lei específica.

Frttr.lO servidor investido em Função Gratificada (FG) perceberá o valor do
vencimento do cargo efetivo, acrescido da remuneração da função para a qual foi designado,
conforme percentual de gratificação estabelecido pelo Prefeito, no ato da designação.

Ert. nlpura os efeitos desta lei, são adotadas as seguintes definições:

I - Quadro de Cargos em Comissão: conjunto de Cargos em Comissão
destinados às ftinções de direção, de assessoramento e de chefia dos órgãos e unidades
administrativas da estrutura organizacional.

II - Cargo em Comissão: cargo, criado por lei, de provimento em comissão,
de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito Municipal, com remuneração mensal a título de

salário, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

III - Gratificação de Função: remuneração concedida ao servidor público
municipal, ocupante de cargo do Quadro Permanente, designado para exercer cargo de
direção ou cargo de chefia dos órgãos e unidades administrativas que compõem a estrutura
organizacional do Poder Executivo Municipal.

CAPITULO U
DA ESTRUTURA BÁSICA

Ãrt. Af lO Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado pelo
Vice-Prefeito, pelos Secretários Municipais e dirigentes de entidades da administração
indireta.

Parágrafo único. O Vice-Prefeito, além das atribuições que lhe forem conferidas
por Lei, auxiliará o Prefeito Municipal, quando convocado para missões especiais.

Ãí.g1]pura desenvolver suas atividades legais e constitucionais, a Prefeitura
Municipal de São Francisco do Conde dispõe de unidades organizacionais próprias da
administração direta e de entidade da administração indireta, integradas segundo setores de
atividades relativos às metas e objetivos, compreendendo:

I - a Administração Direta, constituída pelos órgãos integrantes da
estrutura organizacional administrativa do Gabinete do Prefeito Municipal, do Gabinete
Vice-Prefeito e das Secretarias Municipais.

1I - a Administração Indireta, constituída pelas entidades dotacla
personalidade juríclica própria, criadas ou instituídas na forma da lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Cenfo, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 l'lel.: (71) 36514801
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Art. 10. Os Secretários Municipais, auxiliares diretos e imediatos do Prefeito,

exercem atribuições legais e regulamentares, com o apoio dos servidores públicos titulares de
cargos efetivos e de provimento em comissão, a eles subordinados direta ou indiretamente.

Art. 11. São órgãos da Aclministração Direta cio Município

I - Gabinete do Prefeito - GAPRE;

II - Gabinete do Vice-prefeito - GAVIPRE;

III - Assessoria Jurídica do Município - AJUR;

IV - Controladoria Geral do Município - COGEM;

V - Secretaria da Educação - SEDUC;

VI - Secretaria da Fazenda e Orçamento - SEFAZ;

VII - Secretaria da Saúde - SESAU;

VIII - Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT;

IX - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico
SEPLANDEC;

X - Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES;

XI - Secretaria de Esportes e Juventude - SEIUV;

XII - Secretaria de Administração - SEAD;

XIII - Secretaria de Govemo - SEGOV;

XIV - Secretaria de infraestrutura - SEINF;

XV - Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca - SEMAP;

XVI - Secretaria de Serviços, Conservação e Ordem Pública - SESCOP;

§ 1n. O Gabinete do Vice-Prefeito não se constitui em unidade orçamentária
autônoma, ficando as despesas decorrentes da sua afuação alocadas no Gabinete do Prefeito.

§ 2q. Os fundos especiais e órgãos auxiliares não especificados nesta lei

PerÍnanecem inalterados, integrando a Administração Municipal, de acordo com a legislação
específica que os instituíram.

§ 3o. Ficam mantidos, incorporados, criados e renomeados os seguintes
órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo:

I - mantidos:

a) Gabinete do Vice Prefeito - GAVIPRE;

b) Assessoria Jurídica do Município - AIUR;

c) Controladoria Geral do Município - COGEM;

PREF MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 / Tel.: (71 ) 3ô51 -4801
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d) Secretaria de Educação - SEDUC;

e) Secretaria da Fazenda e Orçamento - SEFAZ;

f) Secretaria da Saúde - SESAU;

g) Secretaria do Governo - SEGOV;

h) Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca - SEMAP;

i) Secretaria de Serviços, Conservação e Ordem Pública - SESCOP;

II - incorporações:

a) Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Comunicação e

Ouvidoria Geral do Município, passando a se chamar de Gabinete do Prefeito - GAPRE;

b) Secretaria Municipal da Cultura e Secretaria Municipal de Turismo,
passando a se chamar Secretaria de Cultura e Turismo - SECLILT;

c) Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico, passando a se dramar Secretaria de Planejamento e

Desenvolvimento Econômico - SEPLANDEC;

d) Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes e Secretaria
Municipal de Direitos Humanos, Cidadania e fuventude, passando a se chamar Secretaria de
Desenvolvimento Social - SEDES;

e) Secretaria de Infraestrutura e a Secretaria Especial de Projetos
Estratégicos, passando a se chamar Secretaria de Infraestrufura - SEINF;

III - criadas:

a) Secretaria de Esportes e ]uventude - SEIUV;

fV - renomeadas:

a) a Secretaria de Gestão Administrativa passou a ser chamada de
Secretaria de Administração - SEAD.

4ft.12. Integra a administração indireta do Município, o Instituto de
Previclência Municipal (IPM), entidacle de personalidade jurídica própria, criado pela Lei
Municipal na -1.69, de 30 de dezembro de 2010, supervisionada pela Secretaria Municipal de
Administração.

Art. 13. A estrutura organizacional e funcional da Administração Direta
Municipal, atendidas as slras peculiaridades, poderão compreender unidades administr vas
dos seguintes níveis:

I - Nível de Direção Superior: com funções relativas à liderança,
e controle de resultados da área de atividades;

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 lrel: (71) 36514801
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II - Nívelde Atuação Programática: com funções relativas à ordenação dos
serviços necessários ao ftincionamento eficaz das unidades orgânicas, controle intemo de
programas, projetos e atividades ou na coordenação de áreas específicas;

III - Nível de Atuação Operacional: com funções de coordenação,
organaação e operacionalização de determinadas atividades inerentes à sua área de atuação,

correspondente ao grau de complexidade;

IV - Nível de Assessoramento: com funções de articulação, desenvolvimento
de programas e projetos de caráter permanente ou transitório, ou atividades auxiliares;

V - Nível de Atuação Descentralizada: com funções de controle e

articulação das atividades auxiliares desenvolviclas junto aos órgãos da Prefeitura.

Art. 14. A estrutura básica de cada Orgão da Administração Direta, bem assim
as funções e quantitativos de cargos e simbologia, estão listados no Anexo IV desta Lei

CAPÍTULO III
DA REGULAMENTAçÃO DA ESTRUTURA BÁSICA

Art. 15. Os órgãos da administração Direta estão vinculados ao Prefeito
Municipal que regulamentará, por decreto, a estrutura e o funcionamento de cada uma das
entidades indicadas nesta Lei.

Art. 16. Os Cargos em Comissão da Prefeihrra Municipal de São Francisco do
Conde e respectivas remunerações são os constantes do Anexo II da presente Lei.

IÍTULon
DAS COMPETÊNCIAS D

CAPÍTULO I
DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Seção I
Do Gabinete do Prefeito (GAPRE)

Art. 17. O Gabinete do Prefeito é o órgão ao qual incumbe a assistência e

assessoramento direto e imediato ao Chefe do Poder Executivo Municipal no trato de questões,

providências e iniciativas do seu expediente pessoal, dirigido pelo Chefe de

Prefeito, competindo-lhe, dentre outras atribuições regimentais:

I - coordenar, supervisionar, controlar e o gerenciar as atividades

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 I Tel.: (71) 3651-4801
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Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde

Gabinete do Prefeito

II-o recebimento, a triagem, o esfudo e o preparo de expediente,

correspondência e documentos cle interesse do Prefeito, bem como o acompanhamento e o

controle da execução das determinações dele emanadas;

III - a prestação de assistência ao Chefe do Poder Executivo, conjllntamente

com a Secretaria de Governo, em suas relações político-administrativas com entidades

públicas e privadas, associações e público em geral;

IV - a execução de atividades relacionadas à segurança pessoal do Prefeito,

providenciando meios e promovendo ações de vigilância e guarda do seu local de trabalho,

bem como nos eventos públicos e viagens;

V - a execução das atividades de cerimonial público e a condução de

eventos e solenidades da Prefeitura Municipal, garantindo qualidade e o cumprimento do

protocolo oficial;

VI - elaborar a agenda oficial, marcando audiências e reuniões do Prefeito;

VII - gerir questões relacionadas ao pessoal do Gabinete do Chefe do Poder

Executivo;

VIII - promover o exercício da cidadania através de atendimento clireto a

população;

IX - receber, examinar e encaminhar sugestões, reclamações e denírncias

referentes a procedimentos e ações de agentes, órgãos e enüdades do Poder Executivo

Municipal;

X - planejar e executar a política de comunicação da Administração

Municipal, em articulação com os demais órgãos municipais;

XI - a divulgação dos atos dos agentes da Administração Municipal, visando

facilitar o acesso da sociedade a informação das práticas govemamentais e aos cidadãos para

que possam formar uma visão completa dos atos e ações institucionais;

XII - o assessoramento ao Prefeito Municipal, a secretários municipais e

dirigentes de órgãos e entidades da Administração, no relacionamento com os meios de

comunicação;

XIII - a divulgação das realizações da Administração Municipal,

áreas e níveis por meio de veículos próprios ou terceirizados;

XIV - fiscalizar os contratos referentes à sua pasta;

XV - executar outras competências correlatas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 I Íel.: (71) 365'l-4801
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Seção II
Do Gabinete do Vice-Prefeito (GAVIPRE)

Art. 18. O Gabinete do Vice-Prefeito é o órgão ao qual incumbe a assistência e

assessoramento direto e imediato ao Vice-Prefeito no exercício de suas atribuições e a

coordenação de suas relações políticas e administrativas, e ainda, sempre que necessário, o
auxílio ao Gabinete do Prefeito, competindo-lhe, dentre outras atribuições regimentais:

I-a coordenação, a supervisão, o controle e o gerenciamento das

atividades de apoio direto ao Vice-Prefeito;

II - a assistência direta e imediata ao Vice-Prefeito, conjuntamente com a

Secretaria de Govemo, na sLra representação institucional e social e o apoio protocolar nos atos

pírblicos que ele participar;

III- o recebimento, a triagem, o estudo e o preparo de expediente,
correspondência e documentos de interesse do Vice-Prefeito;

IV - fiscalizar os contratos referentes à sua pasta;

V - executar outras competências correlatas.

Parágrafo único - O Gabinete do Vice-Prefeito não se constitui em unidacte
orçamentária autônoma, ficando as despesas decorrentes da sua atuação alocadas no Gabinete
do Prefeito.

Seção III
Da Assessoria Jurídica do Município (AJUR)

Art. 19. À Assessoria Jurídica do Município compete, dentre outras atribuições
regimentais:

I - a representação judicial e extrajudicial do Município, a consultoria e a

assessoria jurídica aos órgãos e entidades integrantes da estrutura da Administração
Municipal, bem como a emissão de pareceres, normativos ou não, para fixar a interpretação
de leis ou atos administrativos;

II - a orientação jurídica na elaboração de proietos de lei, decretos e outros
atos normativos de competência do Chefe do Poder Executivo Municipal ou dos Secretários
Municipais;

III - o acompanhamento e o controle das ações cuja representação judicial
Município tenha sido conferida a terceiros;

IV - a defesa, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, dos a

prerrogativas do Chefe do Poder Executivo Municipal e a representação judicial clo M
e de suas entidades de direito público;

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 / Tel.: (71 ) 3651-4801
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V - a elaboração de minutas de correspondências ou documentos para
prestar informações ao Judiciário em mandados de segurança impetrados contra ato do Chefe
do Poder Executivo Municipal e de outras autoridades que forem indicadas em norma
regulamentar;

VI - a proposição ao Chefe do Poder Executivo Municipal de

encaminhamento de representação para a declaração de inconstitucionalidade de atos

normativos e a elaboração da correspondente petição e das informações que devam ser

prestadas;

VII - a promoção, a juízo do Prefeito, de representação ao Procurador-Geral
da República para que este providencie perante o Supremo Tribunal Federal a avocação de

causas processadas perante quaisquer Juízos, nas hipóteses previstas na legislação federal

pertinente;

VIII - a proposição de atos de natureza geral e medidas de caráter jurídico que
visem proteger o patrimônio público e a manifestação sobre providências de ordem
administrativa e jurídica aconselhadas pelo interesse público;

IX - a defesa dos interesses do Município junto aos contenciosos

administrativos;

X - a proposição de medidas para uniformização da jurisprudência

administrativa e representação extrajudicial do Município em matérias relativas a contratos,

acordos e convênios, bem como exame e aprovação de minutas dos editais de licitações e a
devida n"ranifestação sobre quaisquer matérias referentes às licitações públicas promovidas
pelos órgãos da Adn'rinistração Direta;

XI - a manifestação prévia com referência ao cumprimento de decisões
judiciais e nos pedidos de extensão de julgados, relacionados com a Administração Direta;

XII - a manifestação, sempre que solicitada, em processo administrativo
disciplinar ou outros em que exija orientação jurídica;

XIII - a representação às autoridades sobre as providências de ordem jurídica

reclamadas pelo interesse do Município e pela aplicação das leis vigentes;

XIV - a colaboração com as autoridades no controle da legalidade no âmbito
do Poder Executivo Municipal;

XV - a proposição da declaração de nulidade ou a revogação de quaisquer
atos administrativos contrários ao interesse público;

XVI - análise de processos administrativos e emissão de parecer ju
benefícios, direitos, vantagens, deveres e obrigações dos servidores públicos da

Direta;

XVII - fiscalizar os contratos referentes à sua pasta;

XVItr - executar outras competências correlatas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA
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Parágrafo único. Nos Termos da Lei Federal nq 13.105, de 16 de março de 2015

(Novo código de Processo Civil) e Lei Federal Na 8.906, de 04 de julho cle 1994 (Estatuto da

Advocacia), é assegurado ao Assessor Jurídico do Município, o Subassessor Jurídico e os

Assessores Jurídicos Adjuntos, a integralidade do recebimento dos honorários advocatícios,

decorrentes da Sucumbência processual, bem como daqueles decorrentes de débitos inscritos
em Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal, cr-rjo rateio será equânime entre esteg

obedecidas as seguintes regras:

I - as verbas de sucumbência serão inclusas na folha cle pagamento, no mês

subsequente ao da sua arrecadação;

II - sobre a verba de sucumbência incidirá o desconto de Imposto de Renda

na Fonte, quando for o caso, vedada a inciclência de desconto previdenciário;

III - o valor devido aos ocupantes dos cargos mencionados neste parágrafo
írnico, será informado à Secretaria Municipal de Administração (SEAD) para as providências
cabíveis, através da Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento (SEFAZ) de acordo com o

respectivo Relatório de Arrecadação de honorários.

Seção IV
Da Controladoria Geral do Município - COGEM

Art.20. À Controladoria Geral do Município cornpete, dentre outras ahibuições

regimentais:

I - realizar o controle interno das atividades de administração financeira,

patrimonial, orçamentária e contábil dos órgãos e entidades da Administração Direta e

Indireta, bem como dos ftindos municipais e dos convênios firmados com entidades que

recebem subvenções ou outras transferências à conta do orçamento municipal no que se refere

à legalidade, legitimidade e economicidade;

II - a programação, coorclenação, acompanhamento e avaliação das açóes

setoriais, através da realização de inspeçôes e de auditorias, e proposição de aplicação de

sanções, conforme legislação vigente, a gestores e agentes inadimplentes;

III - a apuração de denúncias relativas a irregularidades ou ilegalidades

praticadas em órgão ou entidade da Administração, dando ciência ao Prefeito Municipal, ao

interessado e ao titular do órgão ou autoridade equivalente, sob pena de resporxabilidade

solidária;

IV - a auditoria nos diversos segmentos da Administração Municipal,
e indireta, nas entidades públicas ou privadas que recebam, a qualquer título,
financeiros do Município;

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 / Tel.: (71 ) 365í 4801
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V - a comprovação da legalidade e avaliação da eficácia e eficiência das

gestões orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da Administração
Municipal e da aplicação de recursos pÍrblicos por entidades cta iniciativa privada;

VI - a auditoria cla folha de pagamento dos órgãos e entidades da

Administração Direta;

VII - a verificação da regularidade de processos de licitação pública;

VIII - a elaboração de relatórios referentes às contas mensais e anuais da
gestão;

IX - a fiscalização sobre a observância dos limites e condições estabelecidos

na legislação pertinente, especialmente a Lei de Responsabilidade Fiscal;

X - a proposição de normas e procedimentos para prevenir fraudes, erros,
falhas ou omissões na execução orçamentária e financeira;

XI - o zelo e a ação para Íazer cumprir a política Municipal de transparência,
acesso aos cidadãos às informações e ética na Administração Pública;

XII - expedir recomendações, orientações e outros atos normativos no âmbito
da sua competência;

XIII - orientar os Assessores Setoriais de Controle Interno, no desempenho das

suas atribuições;

XIV - fiscalizar os contratos referentes à sua pasta;

XV - executar outras competências correlatas.

Seção V
Da Secretaria Municipal da Edueação:§EDUC

AÉ.21. À Secretaria Municipal da Educação compete, dentre outras atribuições

regimentais:

I - formular, planejar, organizar, controlar e implementar a política

educacional do Município, fundamentada nos objetivos de desenvolvimento político e social

das comunidades, e a concrettzaçá,o do processo educacional de forma democrática e
participativa, destacando a função social da escola na formação e transformação do cidadão,

em harmonia com o Conselho Municipal de Educação;

II - a execução e revisão do Plano Municipal de Educação, em

com os órgãos integrantes do sistema de ensino municipal e com segmentos representati

da sociedade e da comunidade escolar;

III - promover a gestão do ensino público municipal, assegurando o
padrão de qualidade e valorizaçáo do profissional da educação;
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IV - elaborar planos, programas e proietos de educação, em articulação com
os órgãos estaduais e federais;

V - garantir igualdade de condições para o acesso e permanência na escola,

inclusive para crianças e adolescentes portadores de deficiência fisica;

VI - garantir a gratuidade do ensino pírblico em estabelecimentos oficiais do
Município;

VII - assegrlrar aos alunos da zona rLrÍal a gratuidade e obrigatoriedade do
transporte escolar;

VIII - promover estudos, pesquisas e olrtros trabalhos que visem aprimorar o
Sistema Municipal de Educação e adequar o ensino à realidade social;

IX - instalar, manter e administrar os estabelecimentos escolares a cargo do
Municipio;

X - fixar normas para a organização escolar, didática e disciplinar dos

estabelecimentos de ensino, incluindo definição do calendário escolar;

XI - o diagnóstico permanente, quantitativo e qualitativo, das características

e qualificações do magistério, da população estudantil e da atuação das unidades escolares e

sua compatibilidade com as demandas identificadas;

XII - elaborar e supervisionar o currículo dos cursos municipais de ensino, de

acordo com as normas em vigor;

XIII - clesenvolver os serviços de orientação e supervisão técnico-pedagógica
junto aos estabelecimentos de ensino pré-escolar e de ensino fundamental e médio;

XIV - garantir o ensino fundamental e obrigatório, inclusive para os que a ele

não tiveram acesso na idade propría, por meio da oÍerta do ensino noturno, adequado às

condições do educando;

XV - gerir os recursos destinados à educação, através do FUNDEB e do Fundo
Municipal de Educação, tendo como referência a Política Municipal de Educação e os Planos

Nacional e Municipal de Educação;

XVI - organizar os serviços de merenda escolar, de material didático e outros
destinados à assistência ao educando;

XVII - promover programas de educação para o trânsito, educação ambiental
e sanitária, bem como programas de primeiros socorros;

XVm - promover o aperfeiçoamento e a afualização dos professores e

profissionais de educação;

XIX - estabelecer convênios com os Govemos Federal e Estadual

execução de programas especiais de educação;
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XX - fiscalizaÍ os contratos referentes à sua pasta;

XXI - executar outras competências correlatas.

AÍ1.22. À Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento compete, dentre outras
atribuições regulamentares:

I - manter o registro e os controles contábeis da administração financeira e
orçamentária do Município;

II - coordenar e executar a política financeira e fiscal-fazendária do
Município;

III - cadastrar, lançar e arrecadar as receitas e rendas municipais e exercer a

fiscalização tributária;

IV - administrar a dívida ativa do Município;

V - receber, paga\ guardar e movimentar os recursos financeiros e valores

do Município;

VI - elaborar e executar a programação financeira;

VII - julgar os processos fiscais e financeiros;

MII - processar o empenho da despesa e manter o registro e os controles

contábeis da administração financeira, orçamentária e patrimonial do Município;

IX - processar as fases de liquidação e pagamento das despesas e manter o
registro e controles contábeis da administração financeira, orçamentária do Município;

X - preparar os balancetes, bem como o balanço geral e as prestações de

contas de recursos transferidos para o Município por outras esferas de Governo;

XI - elaborar a contabilidade;

XII - planejar e elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei
Orçamentária Anual em conformidade com o Plano Plurianual, em colaboração com os demais

órgãos da prefeitura, de acordo com as políticas estabelecidas pelo govemo municipal;

XIII - acompanhar, executar e avaliar os orçamentos do Município;

XIV - prestar informações sobre a situação fisico-financeira dos

atividades constantes dos orçamentos do Município;

XV - coordenar o sistema de custos do Município;

XVI - fiscalizar os contratos referentes à sua pasta;
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XVII - executar outras competências correlatas.

Secão VII
Da Secretaria Municipal da Saúde - SESAU

Art.23. À Secretaria Municipal da Saúde compete, dentre outras atribuições
regimentais:

I - acompanhar os determinantes sociais e a sifuação de saúde da
população e promover, em articulação com outras áreas e secretarias municipais, políticas e
ações inter e multidisciplinares que favoreçam a melhoria das condições de vida e saúde da

coletividade;

II - planejar, orgatizar, acompanhar, controlar e avaliar as ações serviços de

saúde, bem como gerir e executar os serviços públicos de saúde do Município;

III - proceder a estudos, identificar o perfil epidemiológico, as necessidades

de saúde e os determinantes sociais da saúde bem como formular a Política de Saírde do
Município, a ser apreciada e aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde e em articulação
corn outras Secretarias municipais;

IV - participar do planejamento, programação e organização da rede
regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), no seu âmbito de atuação,

em articulação com a direção estadual do Sistema, de acordo com as norÍnas federais na área
de saúcle e em articulação com os municípios da microrregião que São Francisco do Conde
participa;

V - promover e supervisionar a execução das atividades de atenção
referenciada à saúde, fazendo observar o cumprimento de parâmetros de qualidadq
integralidade e de humanização na prestação desses serviços;

VI - promover a Atenção Básica de saúde;

VII - identificar necessidades e promover campanhas de promoção à saúde e

prevenção de doenças e agravos, através de ações educativas, de comunicação, informação,
acompanhamento e de vacinação da população;

VIII - desenvolver ações de vigilância epidemiológica; com vista à detecção de

qualquer mudança dos fatores condicionantes c{a saúde individual e coletiva a fim de prevenir
e controlar a ocorrência e a evolução das doenças, surtos e epidemias;

IX - participar da formulação de políticas de saneamento básico,
se principalmente com as atividades de saúde relacionadas ou para potencializar os

das melhorias sanitárias;
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X - fiscalizar o cumprimento das posturas municipais relacionadas ao poder
de polícia aplicado às questões que afetam a saírde pública e das pessoas, especialmente no
que se refere à higiene pública e ao saneamento;

XI - executar as atividades de vigilância promovendo o meio para a
fiscalização das agressões ao meio fisico e ao ambiente, que tenham repercussão sobre a saírde
humana e atuar, junto aos órgãoó municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-
las, desenvolvendo ações normativas e complementares;

XII - propor, quando for o caso, a instituição de consórcios intermunicipais
na área da saúde pública, com o objetivo de reforçar a ação do Município na prevenção,
controle e combate das doenças bem como para promoção, recuperação e reabilitação da
saúde;

XIII - executar as atividades de auditoria para a fiscalização dos
procedimentos dos serviços públicos e privaclos, que esteiam agregados como prestadores de
serviços do Sistema Único de Saúde do Município;

XIV - gerir o Sistema Municipal de Saúde e administrar as unidades de
assistência à saúde, sob responsabilidade do Município;

XV - assegurar a assistência farmacêutica e prornover o desenvolvimento de
práticas alternativas que beneficiem a saírde individual e coletiva;

XVI - promover ações e atividades de educação permanente, para os
profissionais de saúde e trabalhadores da saúde em geral, com vistas à valorização da força de
trabalho e favorecimento de uma atenção à saúde de qualidade e humanizada;

XVII - Promover e desenvolver ações hospitalares e ambulatoriais
especializados, considerando o ordenamento e o acesso universal e igualitário às ações e
serviços de sairde, no âmbito municipal e em parceria com serviços de saúde da região a que
pertence São Francisco do Conde e do Sistema Estadual e Nacional de Saúde que compõem o
Sistema Único de Saúde.

XVIII - coordenar a execução de programas municipais de saúde, decorrentes
de contratos e convênios com órgãos estaduais e federais que desenvolvem políticas voltadas
para a saúde da população;

XIX - celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços
privados de saúde, bem como acompanhar, controlar e avaliar sua execução;

XX - normaüzar, complementarmente, as ações e os serviços públicos de
saúde, no seu âmbito de afuaçãoj

XXI - gerir o Fundo Municipal de Saúde;

xxII - contribuir para a constituição e fortalecimento do
regionalização solidária e cooperativa com outras esferas de gestão do SUS;
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XXIII - Promover atenção humanizada à popula@o usuária do SUS buscando a
resolutividade, qualidade e comprometimento com a defesa da vida e estabelecimento de
vínculos solidários;

XXIV - fiscalizar os contratos referentes à sua pasta;

XXV - executar outras atividades correlatas.

Seção VIII
Da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - SECULT

Art.24. À secretaria Municipal de cultura e Turismo compete, dentre outras
atribuições regimentais:

I - formular e implementar, com a participação da sociedade civil, o Plano
Municipal de Cultura, executando as políticas e as ações culturais definidas;

II - planejar, coordenar e executar a política de promoção e fomento do
turismo, contribuindo para a geração de renda e ampliação do mercado de trabalho, para
que o setor seja um vetor de desenvolvimento social e econômico no Município;

III - fortalecer o Sistema Municipal de Cultura, integrado ao Sistema
Nacional cle Cultura, articulando os atores pírblicos e privados no âmbito do Município,
estruturando e integrando a rede de equipamentos culturais, clescentralizando e
democratizando a sua estrutura e atuação;

IV - promover o planejamento e fomento das atividades culturais com uma
visão ampla e integrada, considerando a cultura como uma área estratégica para o
desenvolvimento sócio econômico do Município;

V - a promoção do desenvolvimento da culfura, bem como a conservação
do patrimônio material e imaterial, de valor histórico, artístico e cultural do Município;

VI - o estímulo à produção e difusão da cultura existente, bem como
preservar as manifestações culturais da população do Município;

VII - a promoção de cursos, seminários, conferências e outros eventos de
natureza cultural, bem como o apoio, o incentivo à criação e à manutenção de bibliotecas,
centros culturais, museus, teatros, arquivos históricos e demais instalações e instituições de
caráter cultural;

Vm - a administração do acervo e equipamentos culturais do Município;

IX - fomentar o desenvolvimento da economia
de emprego e renda, em parceria com as demais Secretarias;

criativa com foco na geraçã

X - mobilizar as comunidades visando a sua participação nas ati
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XI - fomentar a formação de gestores e agentes culturais;

XII - manter articulação com entes pírblicos e privados visando à
cooperação em ações na área de cultura;

XIII - desenvolver a cultura digital e novas tecnologias;

XIV - ampliar a oferta de espaços, ações e equipamentos na sede e distritos,
democratizando o acesso aos bens culturais;

XV - estimular a autossutentabilidade dos agentes culturais prestando
assessoramento e acompanhamento dos grupos;

XVI - promover intercâmbios objetivando o aperfeiçoamento dos programas
culturais;

XVII - gerir os recursos do Fundo Municipal da Cultura, bem como os demais
recursos orçamentários destinados à cultura, assegurando a sua eficaz e eficiente utilização
em consonância com o Plano Municipal de Cultura;

XVIII - fortalecer o Sistema de Incentivo à Cultura e promover ações de
fomento ao desenvolvimento da produção cultural no âmbito do Município;

XIX - captar recursos para projetos e programas específicos junto a órgãos,
enüdades e programas internacionaiq federais e estaduais.

XX - mobilizar as comunidades visando a sua participação nas atividades
turísticas; incentivar e ampliar as manifestações do calendário culfural com foco no furismo
cultural, no turismo étnico, no turismo de negócios, no turismo náutico e ecológico;

XXI - promover, coordenat executar e supervisionar a elaboração de planos,

Programas, projetos e ações relativas ao desenvolvimento dos segmentos turísticos
potenciais do Município;

XXII - atrair recursos técnicos, humanos e investidores do ramo de hotelaria,
lazer, entretenimento e outros serviços correlatos, visando o desenvolvimento do furismo no
Município;

XXIII - fomentar a formação de gestores e agentes do turismo;

XXIV - realizar e desenvolver esfudos e ações, isoladamente ou em articulação
com Pessoas jurídicas de direito público e privado, destinadas ao incremento, promoção,
divulgação e melhoria da atividade turística no município;

XXV - Promover, estimular e incentivar a criação e melhoria de infraestrufura
para o turismo;

xxVI - prevenir e combater as atividades turísticas relacionadas aos a
natureza sexual e outras que afetem a dignidade humana, respeitadas as competên
diversos órgãos governamentais envolvidos;
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XXVII - aplicar padrões e normas de qualidade, eficiência e segurança, na

prestação de serviços por parte dos operadores, empreendimentos e equipamentos turísticos
de forma a propiciar a competitividade dos serviços turísticos e o aumento da
produtividade;

XXVIII - estimular a produção associada ao turismo como atrativo turístico e
como vetor de sustentabilidade;

XXIX - fiscalizar o cumprimento da legislação referente à área turística,
quando previamente autorizada;

XXX - a estruturação de banco de dados sobre a oferta e a demanda turística
do Município;

XXXI - o estímulo das iniciativas destinaclas a preservar o ambiente natural,
os costumes e as tradições culturais, em articulação com os demais órgãos e entidades
competentes, visando o desenvolvimento turístico do Município;

XXXII - o planejamento e proposição das prioridades de investimentos na área

de turismo no Município;

XXXIII - a articulação e promoção de eventos de lazer e entretenimento na
cidade;

XXXN - fiscalizar os contratos referentes à sua pasta;

XXXV - executar outras competências correlatas.

Seção IX
Da Secretaria Municipal de Planeiamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLANDEC

Art.25. À Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico
compete, dentre outras atribuições regimentais:

I - formular, elaborar e a implementar projetos estratégicos de

desenvolvimento local sustentável, bem como a coordenação e a implementação de ações de

estímulo e apoio ao desenvolvimento dos setores produtivos nas áreas da indústria, do
comércio e serviços;

II - auxiliar o Chefe do Poder Executivo no cumprimento do Programa de

Metas estabelecidas nas peças de planejamento de govemo na formulação democrática e

implantação das Políticas Públicas Municipais de Desenvolvimento Urbano, Planeiamento de

Investimentos Estrategicos e Planejamento Estratégico;

III - o investimento na melhoria dos ambientes,
organizacional, locais com vistas a estimular interesses de empreendedores
atração de investimentos para o Município;
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IV - a estruturação de sistemas locais de produção integrada e sustentável,
tendo por fins a diversificação produtiva e o desenvolvimento de produtos de alto valor
agregado e o selr acesso ao mercado;

V - a promoção de estudos e pesquisas sociais, econômicos e institucionais
para a transformação das potencialidades em oporfunidades para a instalação cle

empreendimentos voltados ao desenvolvimento econômico, social e sustentável clo Município;

VI - o incentivo e a orientação para a instalação, localização, ampliação e

diversificação de indústrias que uülizem tecnologias, mão-de-obra e insumos locais e o
desenvolvimento de programas e projetos de fomento a outras atividades produtivas e

comerciais compatíveis com a vocação do Município e com a conservação dos recursos
naturais;

VII - a orientação, de caráter indutor, à iniciativa privada para captação de
empreendimentos de interesse econômico para o Município, em especial, a implementação de
projetos voltados para a expansão dos segmentos cle serviços;

VIII - o acompanhamento de programas e projetos desenvolvidos nas esferas
estadual e federal relacionados ao desenvolvimento dos setores de serviços, da indústria e

comércio, Para identificação de oportunidades de expansão ou instalação de novos
empreendimentos no Município;

IX - o incentivo e apoio à pequena e média empresa nas suas áreas de
atuação e o estírnulo à localização, manutenção e desenvolvimento de empreendimentos
industriais, comerciais e de serviços no Município;

X - a formulação e implementação de projetos com o objeüvo de incentivar
empreendimentos produtivos que envolvam a comunidade científica e acadêmica local para
estabelecimento de parcerias no sentido de aplicação de ciência e tecnologia para otimizar,
modernizar e racionalizar processos de produção;

XI - o incentivo e orientação ao desenvolvimento do associativismo, por
meio de cursot palestras e outros eventos, para a formação de associações, cooperativas e
outras modalidades de organizações voltadas para o desenvolvimento local integrado e

formação de uma cultura de cooperação, trabalho e renda;

XII - a proposição e a implementação, em articulação com a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, das políticas de qualificação e requalificação
profissional e colocação de mão-de-obra habilitada para suprir as demandas apresentadas nas
atividades econômicas do Município;

XItr - a formulação, a coordenação, o acompanhamento e a avaliação de
relativas às oportunidades de trabalho, nos aspectos concernentes ao emprego
educação profissional e o fomento a pequenos empreendimentos econômicos
articulados em redes de economia solidária e voltados à geração de renda e

emPrego;
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XIV - o desenvolvimento de programas e ações ligadas à relação de trabalho e
clrrsos profissionalizantes com vistas a minimizar o impacto do desemprego e direcionar a

profissionalização às demandas dos empreendimentos industriais, comerciais e de serviços no
Município;

XV - a promoção da habilitação ao seguro-desemprego, intermediação de
mão de obra, qualificação social e profissional, orientação profissional, certificação
profissional, pesquisas e informações do trabalho, higiene, saúde e segurança no trabalho e

outras ftinções e ações que visem a inserção de trabalhadores no mercado de trabalho e o
fomento das atividades autônomas empreendedoras, com vistas à obtenção de emprego e

renda;

XVI - estimular a pequena produção artesanal e às microempresas locais;

XVII - o cadastramento e licenciamento de atividades econômicas eventuais;

XVII - a implantação e implementação de programas especiais de microcrédito
e crédito assistido, voltados para o atendimento de pequenos empreendedores nos diversos
seguimentos comerciais, industriais, prestacionais e/ou produtivos;

XIX - elaborar e monitorar o Plano Plurianual (PPA) em parceria com os
demais órgãos da Prefeitura;

XX - estimular a sociedade civil organizada a participar, da formulação, do
acompanhamento e fiscalização dos programas executados no Município;

XXI - desenvolver ferramentas e mecanismos, capazes de promover o
planeiamento, coordenação e avaliação dos planos e programas de governo;

XXII - planejar, promover e coordenar esfudos e programas voltados para o
desenvolvimento do Município;

XXIII - dirigir o processo de elaboração, aprimoramento e implantação de
planos, programas, projetos e legislação voltados ao desenvolvimento urbano e

socioeconômico sustentável do Município, conforn're diretrizes estabelecidas no Plano Diretor
de Desenvolvimento do Município (PDDM);

XXry - estimular o controle e a qualidade dos gastos pirblicos municipais;

XXV - diagnosticar, desenvolver e gerir o Sistema de Informação Municipal,
em interface com o Planejamento e com as diretrizes do Plano Diretor de Informática;

XXW - desenvolver políticas públicas para o desenvolvimento urbano-
territorial do Município;

XXVII - garantir o
Desenvolvimento Municipal;

cumprimento das diretrizes do Plano
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XXVIII - planejar, elaborar e estimular a implementação dos instrumentos de
ordenamento da política de uso e ocupação do solo e coordenar as atividades do Núcleo de
Uso e Ocupação do Solo (NUSCO);

XXIX - orientar os Assessores de Planejamento Estratégico Setoriais, no
desempenho de suas atribuições;

XXX - fiscalizar os contratos referentes à sua pasta;

XXXI - executar outras competências correlatas.

Seção X
Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Humano - SEDES

À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Hurnano compete,
dentre outras atribuições regimentais:

I - planejar, dirigir, coordenar, executar e controlar serviços, projetos e
programas, que atendam as demandas dos indivíduos e grupos, com centralidade na famíli4
a partir do diagnóstico e programação instituída no Plano Municipal de Assistência em
consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social e as diretrizes do Sistema Único da
Assistência Social,

II - planejar estratégias de atendimentos dos indivíduos e das famílias
beneficiárias de Programas de transferência de renda em âmbitos federal, estadual e municipal
que atendanl a critérios pré-estabelecidos;

III - encaminhar as pessoas com deficiência e pessoas idosas, a partir de 65

anos, que comprovem não possuir meios cle prover a própria manutenção e nem de tê-la
provida por sua família para recebimento do Benefício de Prestação Continuada, conforme art.
20, da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS);

IV - incentivar a criação de associações e cooperativas, objetivando a

formação de gruposz eltê estimule e produza serviços de promoção e proteção social na
comunidade e no esporte, em articulação com as demais Secretarias;

V - manter articulação com entidacles de assistência social, e de esporte das
instâncias do governo estadual e federal e instituições privadas, na busca da captação de
recursos e apoio técnico;

VI - celebrar termos de colaboração e de fomento com as Organizações ,

Sociedade Civil (OSC) inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)
cadastradas no Cadastro Nacional cle Enticlade de Assistência Social (CNEAS), para
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;
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VII - fortalecer as Organizações da Sociedade Civil por meio de
assessoramento técnico Para a à elaboração de proietos, captação de recursos dentre outras
necessidades;

VIII - realizar estudos e pesquisas com vistas à elaboração do diagnóstico das
áreas de vuLrerabilidade e risco para a definição das prioridades de intervenção social;

IX - executar Programas municipais clecorrentes de convênios com órgãos
públicos e privados que implementem políticas voltadas para a assistência e o bem-estar social
da população, nas áreas de assistência social e esporte;

X - elaborar projetos e programas visando à valorização da ação
comunitária, de modo a buscar intervenções que possibilite geração de emprego e aumento da
renda do trabalhador;

XI - implementar as equipes de proteção social itinerante visando o
atendimento a comunidade em situação de vulnerabilidade possibilitando o acesso aos
serviços, programas, projetos e ações sociais existentes no município;

XII - propiciar alternativas para o atendimento das necessidades da
comunidade apresentada, através de maior integração aos equipamentos comunitários
existentes;

XIII - apoiar tecnicamente
vinculados à sua pasta;

e materialmente os Conselhos Municipais

XIV - atuar na execução, no acompanhamento e na avaliação da Política
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, na esfera de sua competência, articulada às
Políticas de Transferência de Renda e de Assistência Social;

XV - instalar Sistema Municipal e estabelecer indicadores de monitoramento
e avaliação todas as ações da assistência social por nível de proteção básica e especial;

XVI - implantar, em consonância com a União e o Estado, programa de
capacitação sistemática e continuada de gestores, profissionais, conselheiros e prestadores de
serviços, observando o estabelecido no Plano plurianual;

XVII - gerir os recursos c{o Fundo Municipal de Assistência Social, bem como
os demais recursos orçamentários destinados à Assistência Social, ou qualquer outro fundo
especial que venha a se vincular com a pasta, assegurando a sua eÍicaze eficiente utilização;

XVm - conceber e oPerar sistema cle supervisão, acomparúamento e avaliação
das ações e da prestação de contas da rede pública e privac{a da assistência social no Municí

XIX - convocar, juntamente com os Conselhos Municipais vinculados a
as conferências Municipais apoiando na operacionalização e realização;

XX - integrar suas ações, sempre que necessário e possível, com as
desenvolvidas por outros órgãos da Administração Municipal;
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XXI - executar e aprimorar o sistema de gestão da política e dos serviços de
assistência social, respeitando as diretrizes preconizadas pela política nacional da assistência
social;

XXII - planejar, coordenar e dirigir a Política Municipal de Direitos Humanos
e Cidadania bem como serviços, programas e projetos correlatos, com as diretrizes do
Programa Nacional de Direitos Humanos em consonância com a Constituição Federal e pactos
internacionais correlatos;

XXII - assessorar o Poder Executivo Municipal na formulação e implementação
de políticas públicas voltadas a promoção e defesa dos direitos humanos e cidadania;

XXIV - estabelecer parcerias e apoiar iniciativas com entidades pírblicas e
privadas, nacionais e intemacionais, com vistas a promover projetos voltados à efetivação de
direitos humano e cidadania;

XXV - reconl'tecer, estimular e fortalecer, por meio de assessoramento técnico e
materiaf iniciativas individuais ou coletivas voltadas a promoção da igualdade étnica, de
gênero e orientação sexual, protagonismo juvenil, defesa e promoção dos direitos humanos e
cidadania;

XXVI - elaborar projetos e programas que promovam a construção de uma
sociedade mais justa, apresentando propostas que assegurem a igualdade de condições, a
justiça social e a valorização da diversidade;

XXVII - Promover o combate a todos as formas de discriminação e intolerância
em razão da idade, cor, raça, origem nacional ou social, condição econômica, gênero,
orientação sexual, identidade de gênero, estado civil, crença religiosa, convicção filosófica ou
política, situação familiar, condição física, sensorial e mental ou qualquer outra condição;

XXVil - acompanhar e fiscalizar o cumprimento da legislação que assegure os
direitos ltuntanos, cidadania e direitos das crianças e adolescentes, adotando, se necessário,
medidas administrativas e ou jurídicas cabíveis;

XXIX - planejar e articular políticas voltadas para o enfrentamento a
intolerância religiosa, a defesa e a promoção da liberdade religiosa e a fortalecimento da
laicidade estatal no âmbito do Município;

XXX - formular políticas para a inclusão econômica da juventude, mulheres,
população negra, comunidades tradicionais, LGBT, promovendo a igualdade e a proteção clos
direitos humanos;

XXXI - oferecer suporte e assistência jurídica a indivíduos, grupos e famílias em
situação de vulnerabilidade social e em ameaça ou situação de risco social, que necessitam de
orientação, encaminhamento e acompanhamento processual;

XXXII - atuar em rede com os demais organismos de proteção com o
de assegurar a irrtegridade física da pessoa humana, proteger testemunhas e defensores
direitos humanos, combater a torfura, o tráfico de pessoas, a exploração sexual, o tra
escravo e qualquer outra forma de exploração;
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XXXil - apoiar tecnicamente e materialmente os Conselhos Municipais
vinculados à sua pasta;

XXXIV - convocar, juntamente com os Conselhos Municipais vinculados a pasta,
as Conferências Municipais, apoiando na operacionaltzaçáo e realização;

XXXV - o planejamento, a proposição, coordenação e acompanhamento das
políticas públicas específicas para mulheres a serem desenvolvidas de forma transversal com
a Administração e outras entidades afins;

XXXVI - o desenvolvimento de ações de prevenção e combate a toda forma de
violação dos direitos e de discriminação das mulheres, com ênfase nos programas e projetos
de atenção à Mulher em situação de violência;

XXXVII - a sistematização das informações e manutenção atualizada do banco de
dados sobre a situação da mulher no Município;

XXXVIII - a formulação, o assessoramento, o monitoramento do desenvolvimento
e implementação de políticas voltadas para a inclusão, acessibilidacle e promoção das pessoas
com deficiência e mobilidade reduzida para o exercício de seus direitos, bem como a
integração à vida comunitária e ao mercado de trabalho;

XXXX - fiscalizar os contratos referentes à sua pasta;

XL - executar outras competências correlatas

Seção XI
Da Secretaria Municipal de Esportes e Iuventude - SEIUV

Art.27. À Secretaria Municipal de Esportes e ]uvenfude compete, clentre outras
atribuições regimentais:

I - promover e executar atividades desportivas, recreativas e de lazer nas
comunidades, estimulando-as;

II - ahrar na área de iniciação esportiva e do esporte educacional articulando
com os equipamentos socioassistenciais;

III - promover parcerias e articulação com outros órgãos e entidades que

atuam na área de esportes de rendimentos e às suas respectivas federações;

IV - planejar, coordenar e dirigir a política municipal para a juventude, bem

como serviços, programas e projetos correlatos, em conformidade com a Política Nacional da

Juvenfude em consonância com a Constituição Federal e pactos internacionais correlatos;

V - estabelecer parcerias e apoiar iniciativas com entidades

privadas, nacionais e internacionais, com vistas a promover projetos voltados à efeti

políticas para juventude no âmbito do Município;
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VI - fiscalizar os contratos referentes à sua pasta;

VII - executar outras atribuições correlatas.

Art.28. A secretaria Municipal de Administração compete, dentre outras
atribuições regimentais:

[ - executar atividades relativas ao recrutamento, à seleção, à avaliação de
mérito, ao plano de cargos e vencimentos, a proposta de lotação e outras de natureza técnica
da administração de seres humanos da Prefeitura;

II - executar atividades relativas aos direitoq deveres e registros funcionais
dos servidores;

III - receber, distribuir, controlar o andamento e arquivar os papéis e
documentos da Prefeitura;

IV - promover .a conservação dos móveis, maquináriq frota de veículos e
equipamentos da Prefeitura;

V - promover as atividades de limpez4 zeladorra, copa, portaria e telefonia
dos órgãos da Prefeitura;

VI- estudar e analisar o funcionamento e a organizaçáo dos serviços da
Prefeitura, Promovendo a execução de medidas que visem a simplificação, racionalização e o
aprimoramento de suas atividades;

VII - executar atividades relativas à proteção dos bens e do patrimônio
público;

VIII - promover a realização de licitações para compra de materiais e serviços;

IX - executar atividades relativas à padronização, aquisição, distribuição e
ao controle do material utilizado;

X - executar atividades relativas ao tombamento, ao registro, ao inventário,
à proteção e à conservação dos bens móveis, imóveis e semoventes;

XI - gerenciamento de data center com aplicação de política de segurança da
informação;

XII - administração de software aplicado à gestão pública Municipal;

XIII - gerenciamento de conjuntos de soluções tecnológicas voltadas
conceito de ciclade inteligente;
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Xry - suPorte e manutenção de equipamentos de informátic4 inclusive
aquisição de equipamentos e suprimentos;

XV - desenvolvimento de software voltados a realidade da Gestão Municipal;

XVI - elaborar e acompanhar os conhatos em geral;

XVII - fiscalizar os contratos considerados de serviços gerais;

Seção XIII
Da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV

Art.29. A secretaria Municipal de Govemo compete, dentre outras atribuições
regulamentares:

I - assistir direta e imediatamente ao Chefe do Poder Executivo no
desempenho de suas funções, especialmente na coordenação geral das ações políticas de
Governo;

II-promover o relacionamento intergovernamental e a articulação
institucional entre o Executivo Municipal e o Poder Legislativo, as esferas estadual e federal
de governo, municípios, entidades da sociedade civil e colegiados instituídos por lei;

III - a elaboração e o acompanhamento de proposiçõeg projetos de lei, vetos
e informações encaminhados à apreciação do Poder Legislativo;

IV - a orientação geral a todos os órgãos e entidades do Govemo Municipal,
garantindo o ordenamento das ações e a organização, direção e controle das aüvidades e dos
Processos administrativos, conÍorme a política aplicada e segundo a execução do Programa de
Governo, inclusive nas relações com a sociedade;

V - a coordenação da articulação com as lideranças políticas e autoridades
dos Poderes estadual e federal;

VI - a coordenação das relações institucionais e a orientação política, dos
órgâos e entidades municipais com o chefe do poder Executivo Municipal;

VII - acompanhar as proposições encaminhadas ao Chefe do Poder Executivo
e adotar as providências cabíveis;

VIII - redação de Decretos e Atos Normativos de competência do Prefeito,
bem como a gestão do acervo legislativo da PreÍeitura Municipal;

IX - a publicação
próprios ou terceirizados;

e divulgação dos atos oficiais, por

X - fiscalizar os contratos referentes à sua pasta;

XI - executar outras competências correlatas.
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Seção XIV
Da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF

Art.30. À secretaria Municipal de Infraestrutura compete, clentre outras
atribuições regimentais:

I - executar atividades concementes à execução, manutenção e conservação
de obras públicas municipais e instalações para a prestação de serviços à comunidade;

II - verificar a viabilidade técnica do projeto ou obra a ser executada, sua
conveniência e utilidade para o interesse público, indicando os prazos para o início e a
conclusão de cada empreendimento;

III - realizar obras de construção, manutenção e conservação de prédios e
equipamentos públicos municipais, salvo no caso dos prédios pertencentes a secretarias
gestoras de ftindos especiais;

IV - executar as atividades de análise e aprovação de projetos de obras
públicas e particulares;

V - fiscalizar o comprimento das normas referentes às constmções
particulares;

VI - promover e acompanhar a execução dos serviços de abastecimento de
água e de esgotos;

VII - executar obras e reformas pertinentes a parques, jardins e cemitérios
municipais;

VIII - promover a manutenção e conservação das estradas e das vias urbanas;

IX - formular, coordenar, e viabllizar os projetos, ações e empreendimentos
estratégicos definidos pela Administração Pública Municipal;

X - supervisionar, fiscalizar e executar ações e empreendimentos definidos
como estratégicos pelo Chefe do Executivo;

XI - elaborar proietos básicos e executivos de obras públicas municipais e os
respectivos orçamentos, indicando os re«rrsos financeiros necessários para o atendimento das
respectivas despesas;

XII - promover a execução de trabalhos topográficos e de desenho
indispensáveis às obras e aos serviços a cargo da Secretaria;

XIII - coordenar e executar a política de captação de recursos externos;

XIV - desempenhar todas as atividades relativas a ações e obras oriundas
convênios, contratos de repasse otr outras fontes de financiamento extemo;

XV - prestar contas dos convênios e contratos de repasse estadual e
no selt âmbito de atuação;
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XVI - apoiar técnica e metodologicamente o planejamento dos projetos
estratégicos da Administração Pública Municipal;

XVII - Promover, em conjunto com as demais Secretarias e Órgãos Municipais,
a regularização das áreas públicas municipais necessárias à formalização de convênios e
contratos de repasse;

XVIII - prestar assessoramento técnico em engenharia para os demais órgãos da
administração;

XIX - planejar, dirigir e coordenar as atividades que objetivem elevar o índice
de qualidade da população através de programas de moradia digna e de regul arizaçáo da
ocupação territorial;

XX - fiscalizar os contratos referentes à sua pasta;

XXI - executar outras competências correlatas.

Seção XV
Da secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e pesca - sEMAp

Ail.31. À Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e pesca compete,
dentre outras atribuições regimentais:

I - normatizar procedimentos para o controle, fiscalização e licenciamento
de atividades qlle têm impacto sobre o meio ambiente e o monitoramento constante, no que
tange à promoção da qualidade de vida e a preservação e conservação dos recursos naturais;

II - a proposição da política de proteção do meio ambiente,
compatibilizando-a com os padrões de proteção estabelecidos nas esferas federal e estadual,
Para garantir a preservação e a conservação dos recursos naturais, a qualidade de vida e a
participação da comunidade na sua execução;

III - a promoção da integração técnica com as demais Secretarias Municipais
e a articulação com entidades e organizações que atuam em atividades que interferem no
equilíbrio do meio ambiente, visando à elaboração e à implementação de um Plano de Gestão
Ambiental para assegurar o uso sustentável dos recursos nafurais;

IV - o acompanhamento dos assuntos de interesse do Município relativos às
atividades de preservação do meio ambiente, assim como da infraestrufura afim, junto a
órgãos e entidades públicos ou privados, da esfera estadual, nacional ou internacional;

V - a conscientização pública para a conservação do meio ambiente e o
apoio institucional às redes de ensino na promoção da educação ambiental e sua realização em
todos os níveis;

VI - o licenciamento, controle e monitoramento de todas as ativid
empreendimentos e processos considerados, efetiva ou potencialmente poluidores, bern
daqueles capazes de causar degradação ou alteração significativa do meio ambiente,
termos das normas ambientais vigentes;
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VII - a implantação, administração, manutenção, preservação, recuperação,
supervisão e fiscalização da arborização urbana, unidades de conservação, áreas verdes e
demais recursos nafurais;

Vm - a proposição de normat critérios e padrões municipais relativos ao
controle, ao monitoramento, à preservação e melhoria da qualidade do meio ambiente;

IX - a realização de estudos e pesquisas e avaliação dos impactos ambientais
promovidos Por quaisquer atividades potencialmente poluidoras ou de degradação
ambiental;

X - desenvolver direta ou conjuntamente com instifuições especialízadas,
projetos, atividades, estudos, sistemat monitoramentos e outras ações voltadas para o
desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico nas áreas de preservação,
conservação e recuperação dos recursos naturais;

XI - a fiscalização do uso e exploração dos recursos nafurais, contemplanclo
as diversas formas de poluição ambiental que afetam a água, o solo, a atmosfera, o sossego e a
higiene pública, a paisagem urbana e os demais componentes do patrimônio ambiental do
Município;

XII - efefuar vistorias fiscais, visando a instrução e pareceres em processos de
denírncias ou de requerimentos relativos a cadastro, licenciamento, autoruação, revisão,
monitoramento, auditoria de aüvidades efetiva ou potencialmente poluidoras e de outros
termos que necessitem de subsídios da área de fiscalização ambiental;

XtrI - a fiscalização do cumprimento dos termos cla Licença Ambiental e/ou
outros termos de autorizações e licenciamento, tendo em vista os padrões e usos permitidos;

XIV - a organização do contencioso administrativo em relação às atividades
de fiscalização, com aplicação de penalidade aos infratores da legislação ambiental, definindo,
inclusive, medidas compensatórias, bem como exigindo medidas mitigadoras, de acordo com
a legislação ambiental vigente, quando for o caso;

XV - gerir os recursos do Fundo Socioambiental Municipal - FUSAM, ben"r
como os demais recursos orçamentários desünados ao meio ambiente, assegurando a sua
ehcaz e eficiente utilização;

XVI - a elaboração, implementação e fiscalização das políticas públicas e
projetos estratégicos voltados aos setores produtivos da agriculfura, pecuária, pesca e
aquicultura, observadas as normas de sustentabilidade, preservação e conservação ambiental;

xvII - a articulação com órgãos e entidades do Estado e do Govemo F,

para formulação de diretrizes e execução de programas e projetos de a
desenvolvimento da produção familiar, do abastecimento alimentar e do desenvol
técnico-econômico dos agricultores familiares em geral, pescadores e marisqueiros;

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
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XVIII - a organização social e econômica dos agricultores, pecuaristas,
pescadores e marisqueiros com vistas ao desenvolvimento local sustentável e a melhoria da
qualidade de vida por meio da modernizaçáo da produção, a agregação de valor aos produtos
e a geração de renda;

XIX - o planejamento para promoção de melhorias de infraestrutura rural
para facilitar a Permanência do homem no campo e o desenvolvimento da agroindústria
organizada em redes solidárias de produção;

XX - a orientação ao pequeno agricultor no desenvolvimento da sua
produção e a assistência téqrica rural e sanitária para o estímulo e desenvolvimento da
agriculfura familiar, além de criar condições para a manutenção das culturas tradicionais e
incentivar a diversificação de culfuras;

XXI - estimular e apoiar as atividades de pesca artesanal, no que se refere à
captura, manipulação, estocagem, transporte e comercialização de pescado, inclusive,
intermediando junto aos órgãos competentes, a captação de recursos financeiros destinados a
aquisição de embarcações, motoreg equipamentos e apetrechos de pesca por parte cla Colônias
de Pescadores;

XXII - fiscalizar os contratos referentes à sua pasta;

XXIII - executar outras competências correlatas.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca,

Para a consecução de seus objetivos e finalidades, é considerada, na forma preconizada pela
Lei Federal ne 6.938, de 31 de agosto de 1981, como órgão local do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA.

Secão XVI
Da secretaria Municipal de Servicos. Conservação e Ordem pública - SESCop

Art.32. A secretaria Municipal de serviços, Conservação e ordem pública
compete, dentre outras atribuições regimentais:

I - garantir o ftincionamento dos serviços de limpeza pública;

II - propiciar o funcionamento e qualificação da iluminação pública, em
coordenação com os órgãos competentes do Estado, quando for o caso;

III - acompanhar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU, no
inhlito de controlar o ordenamento da política de uso cle ocupação do solo, em conjunto
a Secretaria competente, paÍa a aplicação das normas de ordenamento correspondente;

IV - fiscalizar o cumprimento das normas sobre publicidade em lograd
públicos;

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
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V - fiscalizar e controlar os serviços públicos ou de utilidade pública,
concedidos ou permitidos pelo Município;

VI - administrar e fiscalizar os funcionamentos dos mercados, feiras livres,
abatedouros e afins, bem como atividades econômicas evenfuais;

VII - realizar os serviços cle fiscalização de posturas nas áreas sob sua
responsabilidade;

VIII - executar serviços de manutenção e conservação de vias pírblicas;

IX - executar serviços de manutenção e conservação de parques, praças,
jardins, cemitérios municipais, quadras esportivas, canais de drenagem e águas pluviais,
arborização urbana e contensão de encostas;

X - articulação com os demais órgãos da Prefeitura visando o planejamento,
implantação e fiscalização da política de gestão de resíduos sólidos e coleta seletiva;

XI - o exercício da função de órgão executivo do trânsito e transporte
municipal;

XII - a execução e a fiscalização das atividades de identificação e codificação
de logradouros públicos e sinalização urbana;

XIII - a execução de ações e procedimentos de fiscalizaçãq engenharia,
sinalização e a coleta de dados estatísticos de trânsito, competindo-lhe, ainda, a aplicação de
penalidacles e outras medidas administrativas visando à punição de infratores;

XIV - a formulação e planejamento da política municipal de mobilidade
urbana visando a sustentabilidade das intervenções viárias do município, priorizando o
pedestre e os transportes, ciclo viários e coletivo.

XV - as aüvidades de formulação e execução da política municipal de trânsito
e de promoção e participação em projetos e programas de educação e segurança do trânsito,
observadas as legislações federal, estadual e municipal pertinentes;

XVI - gerir os recursos do Fundo Municipal de Segurança e Educação de
Trânsito - FUMTRAN, bem como os demais recursos orçamentários destinados ao trânsito,
assegurando a sua eÍicaz e eficiente utilização;

XVII - executar a gestão da guarda municipal, promovendo a vigilância e
fiscalização nos locais públicos e próprios municipais;

xvm - promover a politica de segurança pública e comunitária par
município;

autoridades de segurança estaduais e federais;

XX - coordenar a Defesa Civil do Município;

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 / Tel.: (71 ) 3651 -4801

xx - executar as atividades relacionadas à área de segurança jun

o



v

v

\,

\-

v

\,
\,
\,
\,

\,

\,

3rl7e

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde

Gabinete do Prefeito

XXI - gerir os recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil
(FUMDEC), bem como os demais reflrrsos orçamentários destinados ao serviço, conservação
e ordem pública, assegurando a sua ehcaz e eficiente utilização;

XXII - fiscalizar os contratos referentes à sua pasta;

XXIII - executar outras competências correlatas.

§ 1n. A Secretaria Municipal de Serviços, Conservação e Ordem Pública é o
Órgão Executivo de Trânsito e Transporte.

§ 2'. O titular c{a Superintendência de Trânsito e Transporte é a autoridade
Municipal de Trânsito com competência para aplicar as penalidades previstas na legislação de
trânsito.

CAPÍTULO II
DoS ÓRGÃoS DA ADMINISTRAçÃo INDIRETA

Art. 33. O Instituto de Previdência Municipal (IPM), entidade da administração
indireta municipal, com autonomia administrativa e financeira, patrimonial e de gestão,
criada pela Lei Municipal Na 169/2010 e reestruturada pela Lei Complementar na 08/2019, tem
como objetivo a gestão do sisterna previdenciário próprio do Município, tendo sua atuação
regida pelas normas de Administração Pública, normas gerais de previdência, pela
normatização municipal, bem como aquelas fixadas nos seus regulamentos.

CAPÍTULO III
DOS CARGOS EM COMISSÃO

Seção I
Dos Cargos de Provimento em Comissão

Art. 34. O Quadro de Pessoal de Cargos em Comissão do Poder Executivo
Municipal é composto dos cargos em Comissão, de livre nomeação e exoneração do Prefeito,
constantes do Anexo I desta Lei.

§ 1o. A remuneração dos Cargos em Comissãoestá definida no Anexo II desta
Lei.

§ 20. As atribuições para o exercício dos Cargos em Comissão estão previstas
no Anexo III desta Lei.

Art.35. Através de Lei, de iniciativa exclusiva do Prefeito, o Quadro de
de Cargos em Comissão do Poder Executivo Municipal, poderá sofrer alterações e
sempre que necessário, visando a adequação à Estrutura Pública Municipal e para o
serviço público.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
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Art. 36. Os Cargos que integram o Quadro de Pessoal de Cargos e Comissão do
Poder Exectttivo Municipal, são organizados e agrupados em razão da nafureza clo trabalho,
e/ou pelo grau de conhecimento específico e grau de responsabilidades.

Art. 37. Para utilizar a quantidade total dos Cargos em comissão criados por
esta Lei, o Prefeito deve respeitar rigorosamente:

I - os limites cle valores para as despesas com pessoal, vinculados a Receita
Corrente Líquida, previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 10112000);

II - o comportamento da receita municipal, para a assunção das clespesas,
em cada exercício financeiro.

Seção II
Da Equivalência dos Cargos de Provimento em Comissão

Art.38. Sem prejuízo do que dispõe a Lei Orgânica Municipal, compete aos
Secretários Munici pais, aos titulares de órgãos equivalentes e ao presidente de entidade
autárquica auxiliarem o Chefe do Poder Executivo Municipal no exercício da direção superior
da Administração Pública Municipal, especialmente:

I - exercer a administração do órgão ou entidade de que seja titular,
praticando todos os atos necessários ao exercício dessa administração na área de sua
competência, notadamente aos relacionados com a orientação, coord.enação e supervisão clas
atividades a cargo das unidades administrativas integrantes do órgão ou entidade sob sua
gestão;

II - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou
delegadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;

III - expedir instruçôes e outros atos normativos necessários à boa execução
das leis, decretos e regulamentos;

lV - propor ao Prefeito, anuahnente, o orçamento de sua pasta;

V - delegar suas próprias atribuições por ato expresso aos seus
subordinados, observados os limites estabeleciclos em lei;

VI - referendar os atos e os decretos assinados pelo Prefeito, relacionados
com as atribuições de seu &gão;

VII - fixar as políticas, diretrizes e prioridades das entidacles supervisionadas,
especialmente no que diz respeito a planos, progrrunas e projetos, exercendo o
acompanhamento, a fiscalização e o controle de sua execução.

§ 1e' Os titulares de órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo
Municipal serão substituídos, nas suas faltas e impedimentos, preferencialmente por
Superintendente, ou qualquer outro ocupante de cargos de direção e assessoramento
respectiva unidade administrativa, escolhido e designado por ato próprio do titular da

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA
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§ 20 Os cargos de Chefe de Gabinete do Prefeito, Assessor jurídico e

Controlador Geral equiparam-se aos Secretários Municipais e possuem o mesmo nível
hierárquico e funcional, isonomia de vencimento, e iguais direitos, deveres e

responsabilidades administrativas destes, respeitadas as atribuições inerentes às competências
legais de cada órgão.

CAPITULO ry
DO PROVIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO POR SERVIDORES DE CARREIRA

E

DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Art.39. O servidor municipal de carreira que for nomeado para exercer cargo de
provimento em comissão poderá optar:

a) pelo vencimento do Cargo em Comissão;

b) pela remuneração do cargo de provimento efetivo, acrescida da
gratificação de 30% (trinta por cento) sobre o valor do vencimento do Cargo em Comissão.

§ 10. Não será facultado ao servidor, em nenhuma hipótese, acumular as

remunerações totais dos dois cargos a que se refere o caput.

§ 2n.O disposto no capuf deste arügo aplica-se, também, para o servidor
público da União, dos Estados e Municípios, de suas autarquias, fundações, empresas pírblicas
ou sociedades de economia mista, quando colocado à disposição, com ônus, para o Município
de São Francisco do Conde.

Art. 40. Fica estabelecido o percentual de até 20% (vinte por cento) dos Cargos
em Comissão de direção, chefia e assessoramento, das secretarias e órgãos diretamente
subordinados ao Prefeito, para serem preenúidos por servidores efetivos.

Art.41. As funções gratificadas deverão ser desenvolvidas, exclusivamente, por
servidores de carreira, estatutários ou celetistas, nos termos do art. 37, V da Constifuição
Federal e nesta Lei.

§ 1'. A solicitação para o exercício de função gratificada será mediante a

indicação de Secretário Municipal ou titular de igual nível hierárquico e designado pelo
Prefeito.

§ 2'O servidor designado para exercer função gratificada (FG)
além dos vencimentos do seu cargo efetivo, um acréscimo entre 20% e z0%
remuneração básica, a ser definido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, consi
nível de complexidade das atribuições que thes foiem incumbidas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
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CAPÍTULO V
DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - CET

Art.42. Fica criada a gratificação por Condição Especial de Trabalho (CET), que
será concedida com vistas a compensar os ocupantes de Cargos em Comissão, que em tazão
das funções que verúam a ocupar, a exerçam em determinadas condições ou realizem
trabalhos considerados pelo Poder Público como relevantes.

§ 1n. A gratificação por Condição Especial de Trabalho (CET), será concedida
pelo Prefeito Municipal, em percentuais que variem de 10% (dez por cento) aTlo/o (setenta por
cento), incidentes sobre o vencimento básico do cargo ocupado.

§ 2a - A gratificação por Condição Especial de Trabalho - CET, não se

incorpora aos vencimentos para quaisquer efeitos, devendo ser percebida pelo servidor
ocupante de Cargo em Comissão, apenas enquanto durar as condições de trabalho que
determinaram sua concessão, ou por decisão expressa do Prefeito.

§ 3o.O disposto no caput e parágrafo precedente aplica-se, também, para o
Servidor Público da União, dos Estados e de outros Municípios, de suas autarquias, ftindações,
emPresas públicas ou sociedades de economia mista, quando colocado à disposição, com ou
sem ônus, para o Município de São Francisco do Conde.

IÍTULoru
DASDISPOSICOESFINAISETRANSITÓRI

Art.43.

CAPÍTUIO ÚNICO

Todas as Secretarias Municipais e Órgãos equivalentes contarão, em sua
estrutura administrativa, com uma Assessoria de Planejamento Estratégico e uma Assessoria
de Controle Interno, submetidas às diretrizes emanadas, respectivamente, da Secretaria
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Controladoria Geral do
Município.

Parágrafo írnico. As Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social, Saírde e

Educação contarão com Assessoria Setorial de Comunicação, submetidos às diretrizes
emanadas do Gabinete do Prefeito - GAPRE.

Art.44. Enquanto não for realizado novo concurso pirblico para provimento de
cargos, fica reduzido para 1,0% (dez por cento) o percentual de que trata o art. 40, desta lei.

Parágrafo único. O percentual tratado no caput perÍnanecerá até 180 (
oitenta) dias após a realizaçáo de novo concurso público.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
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Art.45. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a instituir,
mediante decreto, o Regimento Intemo de cada secretaria ou órgão, organizando a estrutura
clas Diretorias, Gerências, Subgerências e demais órgãos secundários, com as respectivas
competências e atribuições, bem assim, a alteração das nomenclafuras, quando for o caso, no
prazo de até 180 (cento e oitenta) clias da publicação desta Lei.

Parágrafo único. Os regimentos internos dos órgãos da Administração Direta
serão implantados após a apreciação técnica da Secretaria Municipal de Governo.

Art.46. As leis que criam, modificam ou reestruturam conselhos municipais
deverão ser revisadas no mesmo prazo estabelecido no artigo anterior para fins de adequações
à estrutura administrativa instituída pela presente Lei.

Art.47. Integram a presente Lei, para todos os efeitos, os seguintes Anexos:

a) ANEXO I - Quadro de Pessoal de Cargos em Comissão;

b) ANEXO II - Tabela de Valores de Remuneração dos Cargos;

c) ANEXO III - Principais Atribuiçôes dos Cargos em Comissão;

d) ANExo [v - Estrutura Administrativa dos órgãos da Administração
Direta.

Art.48. Ficam exonerados, a partir da vigência da presente lei, todos os
ocupantes dos cargos de provimento em comissão de que trata a Lei Municipal na. 45T12016 e
suas modificações, ressalvados os casos de estabilidade provisória decorrente da alírrea "b',,
do inciso II, art. 10 da ADCT da Constituição Federal de 1988 e demais casos de estabilidade
no exercício de cargo comissionado decorrente de Lei específica aplicada a municipalidade.

Parágrafo único. Não haverá rompimento de vínculo funcional no caso de
servidores que forem reaproveitados, indepenclente do cargo que venham a ocupar, descle que
o retorno se dê em até 30 (trinta) dias a contar da data da exoneração, sendo tal período
considerado como suspensão para os efeitos legais.

Art.49. As despesas decorrentes cla execução da presente Lei correrão por conta
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas e/ou remanejadas, se necessário, previstas
na legislação vigente, na forma estabelecida pela Lei Complementar no. 10U2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal).

Art. 50.

Art.51.

Municipal na 510, de 02 de abril de 2018

ITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
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Parágrafo único. Ficam mantidos para todos os fins de direito, os atos praticados

sob a égide da Lei Municipal na 510/2018 e suas modificações, inclusive Decretos, Portarias e

outros Atos Normativos que tratem de Comissões, salvo nas hipóteses de alteração na

composição.

São Francisco do Conde, em dezembro de 2020

ALMEIDA
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ANEXO I
OUADRO DE PESSOAL DE CARGOS EM COMISSÃO

(Cargos de Livre nomeação e exoneração pelo prefeito)
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ANEXO I
OUADRO DE PESSOAL DE CARGOS EM COMISSÃO

(Cargos de Livre nomeação e exoneração pelo Prefeito)

NÍvEL CARGO sÍunoro VAGAS

DIREÇÃO
SUPERIOR

Secretário Murricipal SE 072
Chefe de Gabinete SE 001

Assessor Jurídico SE 001

Controlador Geral SE 001

ATUAÇÃO
PROGRAMÁUCA

Subassessor furídico CC-1 001

Subcontrolador CC-1 001

Superintendente CC-1 029
Diretor CC-4 728
Diretor de Unidade de Ensino - Grande Porte CC-M -01 010
Diretor de Unidade de Ensino - Médio Porte CC-M -02 025
Diretor de Unidade de Ensino - Pequeno CC.M -03 018

ASSESSORAMENTO

Assessor Especial CC-2 024
Assessor Executivo CC-3 009
Assessor Jurídico Adjunto CC-3 072
Assistente Técnico CC-3 029
Assistente Técnico |urídico flARI) CC-3 001

Assessor de Comunicação CC-5 010
Assessor de Pl Estratégico CC-6 015
Assessor de Controle lnterno CC.6 015
Assessor I CC-6 208
Assessor II CC-7 332
Assistente de Direção Escolar I CC-M-08 066
Assistente de Direção Escolar II CC-M-09 075

ATUAÇÃO
OPERACIONAL

Gerente CC-5 322
Oficial de Gabinete CC-5 007
Secretária do Prefeito CC-5 002

CC-6 263
Secretária de Gabinete CC-7 017
Vice-diretor de Unidade de Ensino - Grande CC-M -02 030
Vice-diretor de Unidade de Ensino - Médio CC-M -03 050

CC-M -04 053
Secretária escolar - Grande CC-M -05 010
Secretária escolar - Médio CC-M -06 025
Secretária escolar - Pequeno CC-M -07 018

ATUAÇÃO
DESCENTRALIZADA Coordenador Regional CC-6 025

PREFEITURA MUNICI PAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA
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ANEXO II
TABELA DE VALORES DE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO
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ANEXO II
TABETA DE VALORES DE REMUNERAçÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO

* Valor de remuneração fixada pela Lei Municipal Na 44312016
*" GP: Grande Porte / MP = Médio Porte / Pp = pequeno porte

CARGO SÍMBoLo REMUNERAÇÃO
EM R$

1 Secretário Municipal SE *73.266,75

2 Assessor Jurídico SE *13.266,75

J Chefe cle Gabinete SE *'1.3.266,75

4 Controlador Geral SE *13.266,75

5 Ouvidor Geral SE *'t3.266,75

6 Subassessor Jurídico CC-1 8.000,00
7 Subcontrolador CC.1 8.000,00
B CC-1 8.000,00
9 Assessor Especial CC-2 6.000,00
10 Assessor Executivo CC-3 5.000,00
i1 Assessor Iuríclico Acljunto CC-3 5.000,00
72 Assistente Técnico CC-3 5.000,00
13 Assistente Tecnico Jurídico 0ARr) CC.3 5.000,00
74 Diretor CC-4 4.000,00
15 Assessor de CC-5 3.000,00
16 Gerente CC-5 3.000,00
77 Oficial de Gabinete CC-5 3.000,00
18 Secretária do Prefeito CC-5 3.000,00
79 Assessor de Controle Interno CC-6 2.000,00
20 Assessor de CC-6 2.000,00
27 Assessor I CC-6 2.000,00
22 Subgerente CC-6 2.000,00
23 Coordenador Regional CC-6 2.000,00
24 Assessor II CC-7 1.500,00
25 Secretária de Gabinete CC-7 1.500,00
26 Diretor de Unidade de Ensino - GP** CC-M-o1 4.80O00
27 Diretor de Unidade de Ensino - MP** CC-M-02 3.800,00
28 Vice-Diretor cle Unidade de Ensino - Gp** CC.M-02 3.300,00
29 Diretor de Unidade de Ensino - PP** CC-M-03 3.100,00
30 Vice-Diretor de Unidade de Ensino - MP** CC.M-03 2.800,00
31 Vice-Diretor de Unidade de Ensino - Pp*" CC.M-04 2.500,00
32 Secretário Escolar - GP** CC-M-05 2.400,00
33 Secretário Escolar - MP** CC-M-06 2.000,00
34 Secretário Escolar - PP** CC-M-07 1.800,00
35 Assistente de Direção Escolar I CC-M-08 2.000,00
36 Assistente de Di reção Escolar II CC.M-09 1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-gA

CEP: 43.900-000 tTet.: (71) 36514801
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ANEXO III
PRINCIPAIS ATRIBUICÕES OS CARGOS EM COMISSÃO

CARGOS Secretário Municipal, Chefe de Gabinete, Assessor Jurídico e

sÍunoro
Controlador Geral
SE

ATRTBUTÇÕES CONAUnS
I - expedir ordens de serviço disciplinadoras das aüvidades integrantes da área de

competência das respectivas Secretariag exceto quanto às inseridas nas atribuições
constitucionais e legais do Prefeito;

II - respeitada a legislação pertinente, distribuir os servidores públicos pelos
diversos órgãos intemos das Secretarias que dirigem e cometer-lhes tarefas funcionais
executivas;

III - receber reclamações relativas à prestação de serviços públicos, decidir e prover
as correções exigidas;

IV - decidir, mediante despacho exarado em processo, sobre pedidos cuja matéria
gr.€q{.

CARGOS

SÍMBoLo
Superintendentes, Subassessor Jurídico e Subcontrolador

Substituir o Titular

CC2
ATRTBUTçôES CONTUNS

I - auxiliar, diretamente, os secretários municipais na execução das políticas
públicas, direlrizes e estratégias operacionais;

II - planejar, coordenar, promover, supervisionar, controlar e avaliar as atividades
pertinentes à adminishação financeira, orçamentária, contábil, de material, de recursos
humanos, de serviços e de patrimônio, no âmbito da superintendência;

III - revisar periodicarnente o Planejamento Estratégico e Orçamentário, no âmbito
de sua atuação;

IV - avaliar o desempenho da estrutura operacional em ftinção da demandada,
apresentando sugestões de modificações sempre que necessário;

VI - expedir, juntamente com o titular da pasta, instruções normativas de caráter
técnico e administrativo, no âmbito de sua área de atuação;

VI[ - promover medidas destinadas à obtenção de recursos humanos, orçamentários
e financeiros, com vistas à implantação de programas a cargo da Secretaria;

VIII - aPresentar ao titular da pasta proposta de plano de ação e orçamento anual;
IX - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribnídas pelas

instâncias

da pasta em suas r.rrê.ar, 
I

Exclusivamente para Subassessor
dico e Subcontrolador:

I

Jurí

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE
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CARGO Assessor Especial

SÍMBoLo CC2

ATRTBUTÇÕES COUUNS
I - assessorar o Prefeito, Secretário ou titular de órgão equiparado na resolução de

demandas específicas ou de âmbito estratégico da gestão;
II - analisar ações e resultados, emitindo pareceres e respaldando ações de

superiores aos quais presta assessoramento;

III - auxiliar e orientar as equipes da área que assessora ne execução de ações
estratégicas;

IV - atender autoridades e encaminhar providências quanto demandado;
V - acompanhar o executivo ao qual assessora em demandas internas ou externas,

bem como em missões especiais;
VI - articular-se com outras unidades administrativas, com vistas à adoção de

medidas que visem o aperfeiçoamento da prestação dos serviços públicos;
VII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelas

instâncias superiores.

CARGO

SÍMBol,o CC3

ATRTBUTÇÕES COVTUNS
I - assistir o Secretário/Superintendente, ou qualquer outro dirigente quando

designado pelo titular da pasta, em assuntos técnicos dos órgãos, inclusive em reuniões
intemas e extemas;

II - assessorar o tifular da pasta na avaliação sistemática das atividades das unidades,
órgãos e entidades vinculadas à Secretaria ou órgão de lotação;

III - orientar tecnicamente as atividades e projetos desenvolvidos pelas unidades
subordinadas à sua área de atuação;

IV - articular os diversos setores da unidade de lotação visando a elaboração dos
relatórios parciais e anuais das atividades deser-rvolvidas;

V - executar demandas conforme delegação específica do superior hierárquico ao

qual se reporta;
VI - elaborar e examinar pareceres, estudos, processos administrativos e projetos que

necessitem conhecimento técnico, respeitada sua formação e área de atuação;

VII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelas

instâncias superiores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 / Tel.: (71) 3651-4801
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CARGO

SÍMBol-o

ATRIBUIÇOES COMUNS
I - assistir o Superintendente de Trânsito e TÍansporte, ou qualquer outro dirigente

quando designado pelo titular da pasta, em assuntos técnico de Trânsito, inclusive em
reuniões internas e externas;

II - assessorar o Superintendente de Trânsito e Transporte na avaliação sistemática
das atividades da uniclade, órgãos e entidades vinculadas ao órgão de lotação;

III - orientar tecnicamente as atividades desenvolvidas pela )unta Administrativa de

Recursos de Infrações (JARI);

IV - orientar, articular, emitir pareceres e opiniões nas reuniões da JARI;
V - articular os diversos setores da unidade de lotação visando a elaboração dos

relatórios parciais e anuais das atividades desenvolvidas;
VI - executar demandas conforme delegação específica do superior hierárquico ao

qual se reporta;
VII - elaborar e examinar pareceres, estudos, processos administrativos e projetos

que necessitern conhecimento técnico e jurídico da área de Trânsito;
VIII - examinar e opinar os processos de matéria de sua competência;
IX - executar outras atividades correlatas ou que lhe venhanl a ser atribuídas pelas

instâncias su

Assessor Jurídico Adjunto

CC3

ATRIBUIÇÕES
I - exercer as funções de assessoria e consultoria técnico-jurídica, propondo soluções,

de caráter técnico, para os assuntos que thes seiam cometidos;
II - emitir parecer em consultas formuladas por Secretários ou outras autoridades

Municipal;
III - elaborar pareceres, minutas, anteprojetos de Leis, regr-rlamentog contratos,

convênios ou qualquer outro documento de interesse da Administração;
IV - examinar e opinar os processos de matéria de sua competência;
V - preparar a defesa clos secretários em mandados de segurança, redigindo as

informações necessáriat e suas respectivas defesas;

VI - instruir pedidos de informação encaminhados às Unidades Administrativas do
Município pelo Ministério Público, Tribunal de Contas do Município, Câmara Municipal ou

de controle extemo

CARGO

SÍMBOLO

Assistente Técnico Jurídico (]ARI)

CC3

outro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 I Tel.: (71') 3651-4801
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CARGO Assessor Executivo

SÍMBoLo CC3

A ES COMUNS
I - assistir o titular da pasta na prática dos atos pertinentes à administração

financeira, contábil, de material e de serviços gerais, na forma da legislação em vigor;
II - propor ao titular da pasta a adoção de medidas administrativas que visem a

qualificação do quadro funcional, otimização dos serviços, modernização administrativa,
inclusive, a contratação da prestação de serviços técnicos, para o desempenho de funções
especializadas;

III - coordenar a equipe de assessoramento lotada no órgãq orientando-os na
execução das suas atribuições;

IV - planejar, organizar e implementar o calendário de atividades da Secretaria;
V - assessorar na codificação de dados, documentos e outras informações e proceder

à indexação de artigos e periódicog fichas, manuais, relatórios e outros;
VI - cumprir e fazer cumprir as decisões do tihllar da pasta;
VII - exercer outras atividades correlatas ou lhe venham a ser atribuídas

SÍMBoLo CC-4

ATRTBUTÇÕUS COnaUUS

I - coordenar, orientar, controlar, supervision ar e Íazer cumprir a política estabelecida
pela Secretaria em que estiver lotado no que se refere ao planeiamento, orientação e definição
das atividades desenvolvidas pelos diversos serviços e demandas da Diretoria;

II - propor planos cle ação, intervenção e resolutividade, observada a slla área de
atuação;

III - coordenar a equipe sob sua direção, avaliando desempenho e resultados das
ações e projetos empreendidos, validando os atos praticados, sempre que necessário;

IV - coordenar a aplicação do planejamento estratégico estabelecido, de modo a
permitir a concretização das ações pertinentes à Secretaria;

V - apresentar, periodicamente, relatório circunstanciado e crítico sobre unidades,
indicanclo eventuais avanços, óbices e falhas, bem como possíveis soluções;

VI - empreender esforços para elaboração de projetos e captação de recursos que
viabilizem ações da pasta;

VII - executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelas

_l

CARGO Diretor de Departamento

instâncias

PREFEITURA MUNIcIPAL DE SÃo FRANCISCo Do coNDE
End. Rua Raimundo Ribeho - Centro, São Francisco do Conde-BA
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PREFEITURA
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 / Tel.: (71 ) 3651-4801

DE SAO DO CONDE

SÍMBoLo CC.5

ATRIBUIÇÕES COivlUttS

I - orientar, acompanhar e fazer cumpriÍ as delegações da Diretoria e instâncias

slrperiores, quando a execução de demanclas específicas da área sob a sua gestão;

II - comandar um serviço, política setorial ou equipe na execução de ativictades

delegadas, orientando e acompanhando seu desempenho, provendo meios para efetivação

das ações propostas;

III - participar de reuniões e proveÍ a área de informações pertinentes, relevantes

para o desempenho de suas atribuições;

IV - prestar apoio às Diretorias, Assessorias e conforme lhes seja solicitado, no que

conceme a subsidiar-lhes as ações e planejamento;

V - executar outras ativic{ades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas pelas

instâncias superiores.

SÍMBol.o CC-5

ATRTBUTçÕES COVTUNS

I - prestar assistência ao (s) Gabinete (s), zelando pela manutenção da ordem;

II - assessorar a equipe do (s) Gabinete (s) nas atividades de relações públicas;

III - coordenar o atendimento do público intemo e externo;

IV - auxiliar na coorclenação da equipe de logística, serviços gerais e apoio

administrativo do (s) Gabinete;

V - clesempenhar outras atribuições que lhe forem atribuídas pelo superior

imediato.

CARGO Gerente

CARGO Oficial de Gabinete
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CARGO

SÍMBOLO CC-5

ATRIBUIÇÕES
I - assessorar os titulares das unidades administrativas nas ações de comunicação

social;

II - coordenar, executar, controlar e acompanhar as atividades de comunicação social
das diversas unidades administrativas, em estreita articulação com as diretrizes definidas
pela Secretaria Municipal de Comunicação;

III - assessorar as diversas unidades administrativas no aprimoramento da
comunicação institucional e na relação com os meios de comunicação;

__ IV - desempenhar outras atribuições que lhe forem atribuídas pelo supeligrylg{ralgl

CARGO

SÍMBoLo CC-5

ATRIBUIÇÕES

I - assistir ao Prefeito em sua representação e contatos com o público e organismos do
Govemo;

II - orientar, supervisionar, dirigir e controlar a agenda de compromissos do Prefeito;

III - assistir ao Prefeito no despactro do expediente;

IV - auxiliar ao Prefeito no exame e encaminhamento dos assuntos de sua atribuição;

V - exercer encargos especiais que lhe forem comeüdos pelo Secretário.

CARGO

SÍMBoLo

Assessor de Controle Interno

CC-6

ATRIBUIçÕES

I - assessorar o titular da pasta nas ações pertinentes ao controle interno na respectiva

Secretaria;

lI - realizar estudos, pesquisas e planos visando a otimização de processos de I

trabalho;

III - monitorar a implementação das normas de controle intemo expedidas pela

Controladoria Geral do Município;

IV - exercer outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas

Assessor de Comunicação

Secretário do Prefeito

PREFETTURA MÚNrCrpÁl Oe SÃO rnnr..AiSCO OO CONDE
End. Rua Raimundo Riberro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 / Tel.: (71 ) 36514801
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SÍMBOLO

ATRIBUIÇÕES
I - dirigir, supervisionar, coordenar, acompanhar, controlar e avaliar as ações e

serviços públicos na área de abrangência;
II - elaborar e implementar os planos de ação adequados a realidade local;

III - padronizar, elaborar e fixar metodologias adequadas à realidade local;
IV - assessorar as unidades administrativas no processo de planejamento, execução e

tomada de decisão quanto às ações pertinentes a região de atuação;

V - garantir apoio técnico e operacional às equipes que atuam nas unidades regionais;

VI - produzir e fornecer informações aos órgãos centrais da Administração, visando
adequar e implementar os planos gerais das Secretarias no âmbito regional;

VII - exercer outras atividades correlatas ou the venham a ser atribuídas

CARGO

SÍMBOLO CC-6

ATRTBUTÇÕES COkTUNS
I - supervisionar e acompanhar diretamente equipe e serviços sob sua

responsabilidade quanto a execução das ações, cumprimento de prazos e orientações;

II - orientar, acompanhar e fazer cumprir as delegações das instâncias superiores,

quanto a execução de demandas especificas da área sob sua gestão;

III - coordenar e organizar serviços de apoio adrninistrativo e operacional;

IV - prestar apoio às Diretorias e Gerências, conforme the for solicitado, no que

concerne a subsidiar-lhes as ações planejadas;
V - exercer outras atividades correlatas ou the venham a ser atribuídas.

CARGO Assessor de Planejamento Estratégico

SÍMBoLo CC-6

ATRIBUIÇOES
I - assessorar o titular da pasta nas ações pertinentes ao planejamento estratégico na

respectiva Secretaria;

II - gerenciar projetos estratégicos;
III - acompanhar indicadores de resultados e das ações priorizadas pela Secretaria;

IV - exercer outras atividades correlatas ou que the venham a ser atribuídas

CARGO Coordenador Regional

CC-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 I Íel.: (71) 3651-4801
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CARGO

SÍMBoLo CC-6

ATRTBUTÇÕES COprUruS

I - assessor Superintendentes e Diretores na programação, orientação, direção,
coordenação, supervisão, controle e avaliação dos trabalhos a cargo da respectiva unidade;

II - orientar os diversos setores da unidade administrativa no cumprimento das
diretrizes, nornas e procedimentos técnicos, administrativos e financeiros adotados pela
Administração;

III - propor ao superior imediato as medidas que julgar convenientes para maior
eficiência e aperfeiçoamento dos programas, projetos e atividades sob sua responsabilidade;

IV - promover a integração e o desenvolvimento técnico e interpessoal da respectiva
equipe de trabalho;

V - planejar, Programar e disciplinar a utilização dos recursos materiais e financeiros
necessários ao bom andamento dos trabalhos sob sua responsabilidade;

VI - elaborar e encaminhar ao superior imediato os relatórios periódicos, ou quando
solicitado, sobre as atividades da respectiva unidade;

VII - elaborar e submeter à aprovação do superior imediato os programas, projetos e
atividades a serem desenvolvidos pela unidade administrativa;

Vm - exercer outras atividades correlatas ou que lhe verúam a ser atribuídas

Assessor I

sÍnanoro CC-7

ATRIBUIÇÕES

I - assistir o Tihllar da pasta em sua representação e contatos com o público e
organismos do Governo;

II - orientar, supervisionar, dirigir e controlar as atividades do Gabinete;
III - assistir Titular da pasta no despacho do expediente;
IV - auxiliar o Titular da pasta no exame e encaminhamento dos assuntos de sua

atribuição;
V - transmitir às unidades, ao órgão e às entidades da Secretaria as determinações,

ordens e instruções do Titular da Pasta;

VI - auxiliar o Secretário no planejamento e coordenação das atividades da
Secretaria.

VII - exercer lhe forem cometidos

CARGO Secretário de Gabinete

Secretário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 I Íet.: (71) 3651 4801
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CARGO Assessor II
SÍMBoLo CC-7

ATRTBUTÇÕUS COTvTUNS
I - assessorar os Gerentes e Subgerentes no planeiamento, execução e avaliação clas

atividades operacionais a seu cargo;
II -acompanhar o desenvolvimento das atividades da respectiva unidade, com vistas

ao cumprimento dos programas de trabalho;
III - analisar o funcionamento da unidade operacional, propondo providências

visando o contínuo aprimoramento;
IV - assistir o titular da unidade operacional em questões de rotinas de trabalho da

unidade;
V - estudar processos e assuntos que lhes sejam submetidos pelo titular da unidade

operacional, elaborando pareceres;

VI - exercer outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas
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SÍMBolo CC_M CC-M CC-M-03

I - responder por todas as atividad"rtl:,'r'r""r'Í3"f *,roonamento escola-comunidade;
II - administrar e coordenar os eventos cívicos e sociais;
III - coordenar, acompanhar avaliar e responder pelos resultados clos planos, programas e

projetos desenvolvidos na uniclade escolar, em relação a aspectos pedagógicos,
administrativos, de pessoal, recursos materiais e financeiros oriundos da esfera fecleraf
estadual e municipal, bem como socializar os resultados com a Comunidade Escolar;

IV - promover uma política educacional que implique o perfeito entrosamento entre o corpo
docente, discente e administrativo;

V - executar o calenclário escolar e a distribuição de carga horária dos profissionais em
educação, comunicando a SEDUC a necessidade de professores ou existência de excedentes
por área, ano série, eixo e disciplina;

VI - apresentar medidas para prevenir a evasão escolar, como também para assegurar
permanência do aluno em sala de aula;

VII - gerenciar e assegurar o bom funcionamento da Unidade Escolar, zelando pelo
cumprimento da legislação e norrnas emanaclas da SEDUC e pela qualidade efetiva cla
aprendizagem;

VIII - coordenar as reuniões do Colegiado Escolar e demais reuniões da Unidade Escolar;
IX - coordenâr a elaboração e execução clo projeto Político-Pedagógico da escola (PPP),
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) E
Mais Educação, informando seus resultados à Comunidade Escolar;
X - exercer outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.

CARGO Diretor de Unidade de Ensino
íGrande. médio e Deoueno norte)

PREFEITURA MUNIcIPAL DE SÃo FRANoISCo Do CoNDE
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SÍMBoto CC_MO2,CC_M03,CC_M04

ATRIBUIÇÕES

I - zelar pelo funcionamento normal de todas as classes, responsabilizando-se
pela disciplina de seu furno, no que se refere tanto aos alunos, como aos professores
e aos funcionários, cabendo-lhe ainda a aplicação de sanções, desde que não se trate
cle falta grave;

II - acompanhar o Diretor em todas as tarefas administrativas;
III - supervisionar a conservação e manutenção da Unidade Escolar e seLl

mobiliário;
IV - acompanhar e assistir o pessoal de apoio de furno do seu turno,

responsabilizando-se pela manutenção e conservação do mobiliário, no respectivo
furno;

V - substituir o Diretor na sua ausência e impedimentos legais;

VI - exercer outras atividacles correlatas ou que lhe venham a ser atribuíclas

ATRIBUIÇÕES
I - responsabilizar-se pela organízaçáo e o funcionamento adequado da

Secretaria Escolar;

II - gestão documental da unidade escolar;

III - verificar a legalidade dos documentos apresentados pelos alunos;
IV - elaborar relatório e processos exigidos pelos órgãos competentes;
V - supervisionar os servidores de escrituração, arquivo, tramitação e

expedição de qualquer documento escolar ou correspondência;
VI - corüecer a legislação Educacional vigente, mantendo organizada uma

pasta de atos legislativo ou normativos relacionados ao ensino;
VII - articular-se com o Corpo técnico- pedagógico para que, nos prazos

previstos, sejam fomecidos os resultados referentes às atividades regulares e

especiais dos alunos da Unidade Escolar;

VIII - assinar, Juntamente com o Diretor, os documentos da vida da vida

de Unidade de Ensino

médio e

CARGO

SÍMBoLo

Secretário Escolar
(Grande, méclio e pequeno porte)
CC-M-05, CC-M-06, CC-M-07

escolar do al

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 I Tel.: (71) 3651 -4801

CARGO
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CARGO Assistente de Direção Escolar I

SÍMBOLO CC-M-OB

ATRIBUIÇÕES

I - assessorar o corpo de Gestores Escolares (Diretor e Vice-Diretor) no
aspecto administrativo e financeiro escolar;

II - assessorar o corpo de Gestores Escolares no que tange à comunicação,

visando garantir o bom relacionamento entre os membros da equipe escolar,

pais e alunos;

III - auxiliar o corpo de Gestores Escolares pâra qrle a unidade escolar

esteja sempre em ordem, limpa e em perfeita condição de funcionamento tanto
na manutenção dos ambientes quanto dos objetos e equipamentos;

IV - identificar as necessidades da instituição e auxiliar o corpo de

Gestores Escolares na tomada de decisões;

V - conhecer a legislação e as normas da Secretaria de Educação para

assessorar o corpo de Gestores Escolares na reivindicação das ações junto a esse

órgâo;

VI - assessorar o Coordenador Pedagógico nas atividades desenvolvidas

e necessárias para o avanço da aprendizagem dos alunos, bem como

acompanhar o cotidiano da sala de auia;

VII - assessorar e apoiar o corpo de Gestores Escolares, bem como o

Gestor Pedagógico na implantação de projetos e iniciativas inovadoras;

VIII - assessorar e apoiar o corpo de Gestores Escolares, bem como o

Gestor Pedagógico na articulação do trabalho de professores e ftincionários;

IX - executar trabalhos de assistência ao educando, juntamente com a

Equipe Pedagógica;

X - acompanhar a disciplina e movimentação de estudantes no âmbito
da escola.

XI - contribuir para o desenvolvimento de atividades sociais, culturais e

esportivas, comemorações, festas e solenidades promovidas pela escola;

XII - participar da elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico;

XIII - exercer outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser

atribuídas.

PREFEITURA MUNIcIPAL DE SÃo FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, Sâo Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 I Tel.: (71) 3651 -4801
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CARGO

SÍMBoLo

ATRIBUIÇÕES

I - assessorar o Secretário Escolar no aspecto administrativo escolar, na

distribuição das tarefas decorrentes dos encargos da Secretaria aos demais
funcionários administrativos;

II- assessorar o Secretário Escolar no recebimento, na redação e

expedição da correspondência da unidade escolar;

III - coadjuvar com o Secretário Escolar na organização e manter
afualizados a coletânea de legislação, resoluções, instruções normativas, ofícios
e demais documentos;

IV - assistir o Secretário Escolar nas atividades administrativas referentes
à matrícula, transferência e conclusão de curso;

V - assessorar o Secretário Escolar na elaboração de relatórios e processos

de ordem administrativa a serem encaminhados às autoridades competentes;

VI - contribuir na organizaçáo e manter atualizado o arquivo escolar

ativo e conservar o inativo, de forma a permitir, em qualquer época, a verificação
da identidade e da regularidade da vida escolar do aluno e da autenticidade dos
documentos escolares;

VII - assessorar o Secretário Escolar nas atribuições decorrentes do
Regimento Escolar e exercer as específicas da sua função;

VII - assessoÍar o Secretário Escolar na alimentação e manutenção dos
dados do censo escolar junto ao Ministério da Educação;

IX - desemperúar outras atividades correlatas compativeis com a
natureza do cargo, que lhe forem atribuídas pela Direção Escolar.

X - exercer outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser

atribuídas

Assistente cle Direção Escolar II

CC.M-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 lTel.: (71) 365í4801
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ANEXO IV
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DOS ORGÃOS E ENTIDADES

(Cargos, símbolos e quantitativos)
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Gabinete do Chefe

1.2. Superintendência Executiva

1.3. Departamento de Apoio Administrativo

1..3.1. Gerência de Despachos e Atos Administrativos

1.3.2. Gerência de Apoio Administrativo

1.4. Departamento de Cerimonial

l-.4.1. Cerência de Cerirnonial

1.5. Departamento de Relação Comunitária

1.5.1. Gerência de Relacionamento e Interação Comunitária

1..5.2. Gerência de Promoção a Participação Popular

1.6. Superintendência de Gestão

1.7. Departamento de Atendimento ao Cidadão

1.7.1. Gerência de Atendimento aoCidadão

1.7.2. Gerência de Indicadores eEstatística

1.8. Departamento de Aniílise de Demandas e Interlocução Setorial

1.8.1. Gerência de Relações Intersetoriais e Interinstitucionais

1.8.2. Gerência de Acompanhamento de Demandas

1.9. Diretoria Administrativa

1.9.1. Gerência de Apoio Administrativo e Logística

1.9.2. Gerência de Gestão Documental e Modemização

1.10. Diretoria de ]ornalismo e Imprensa

1.10.1. Gerência de ]ornalismo
1.11. Diretoria de Produção, Publicidade e Markeüng

1.11.1. Gerência de Produção e Edição

1.1,L.2. Gerência de Publicidade e Marketing

1.12. Diretoria de Comunicação Digital e Novas Tecnologias

1.12.7. Gerência de Comunicação e Novas Tecnologias

1.13. Diretoria de Áudio e Vídeo

1.13.1. Gerência de Áudio e Vídeo

1.14. Diretoria de Relações Públicas

7.74.7. Gerência de Relações Públicas

1.15. Diretoria de Comunicação lnterna e Relacionamento

1.15.1. Gerência de Comunicação lnterna e Relacionamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 / Tel.: (71) 3651-4801

1.. GABINETE DO PREFEITO - GAPRE
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CARGO QUANT. SÍMBOLO
CHEFE DE GABINETE 01 SE

Superintendente 02 CC-1

Assessor Especial T7 CC-2

Assessor Executivo 01 CC-3

Assistente Técnico 05 CC-3

Diretor de Departamento 72 CC-4

Gerente 18 CC-5

Secretário do Prefeito 02 CC-5

Oficial cle Gabinete 07 CC-5

Assessor de Comtrnicação 07 CC-5

Assessor de Planejamento Estratégico 01 CC-6

Assessor de Controle Intemo 01 CC-6

Assessor I 09 CC.6

Secretário de Gabinete 02 CC.7

Assessor II 14 CC-7

L. QUADRO DE PESSOAT DE CARGOS EM COMTSSÃO - GAPRE

1. GABINETE DO VICE.PREFEITO

CARGO SÍMBoLoQUANT.
Assessor Especial 04 CC-z

Assistente Técnico 01 CC-3

Assessor I 0il

Assessor II 02 CC-7

Secretária de Gabinete 01 CC.7

2. GABINETE DO VICE-PREFEITO - GAVIPRE

2. QUADRO DE P§SSOAL DE CARGOS EM COMTSSÃO - GAVTPRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 / Tel.: (71 ) 3651 -4801

CC-6
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1. GABINETE DO ASSESSORIURIDICO

2. Gabinete do SubassessorJurídico

2.1. Departamento de Apoio Administrativo

1. L. 1. Gerência de Apoio Administrativo

1.1.2. Gerência de Gestão Doctrmental

2.2. Departamento de Apoio Judicial
1.2.1. Gerência de Acompanhamento de ProcessosJudiciais

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CARGO QUANT

1.2.2. Gerência de Estr-rdos e urídicas

ASSESSOR JURÍDICO 01 SE

Subassessor Jurídico 01 CC-1

Assessor ]urídico Adjunto 12 CC-3

Diretor de Departamento 02 CC-4

Gerente 04 CC-5

Subgerente 06 CC-6

Assessor I 04 CC.6

Assessor de Planejamento Estratégico 01 CC-6

Assessor de Controle Interno 01 CC-6

Secretário de Gabinete 01 CC.7

Assessor II 05 CC-7

3. ASSESSORTA IURÍDrCA - AIUR

3. QUADRO DE PESSOAL DE CARGOS EM COMTSSÃO - A,UR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro. São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 I Tel.: (71) 3651 -4801

SIMBOLO
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ESTRUTURA DMINISTRATIVA
1. GABINETE DO CONTROLADOR

2. Gabinete do Subcontrolador
2.1. Diretoria de Auditoria e Normatização

1.1.1. Gerência de Auditoria e Fiscalização

1.1.2. Gerência de Normas e Procedimentos

1.1.3. Gerência cle Orientação e Fortalecimento Institucional

2.2. Diretoria de Aniálise de Atos e Processos

1.2.1. Gerência de Análise da Liquidação daDespesa

1.2.2. Gerência de Análise de Contratos e Licitações

1.2.3. Gerência de Análise de Atos Administrativos
2.3. Diretoria de Prestação de Contas e Transparência

1..3.1. Gerência de Análise de Contas cle Gestão

1.3.2. Gerência de Análise de Convênios

2.4. Diretoria de Normatização e Desenvolvimento de Processos

1.4.1. Gerência de Normas e Procedimentos

1.4.2. Gerência de Desenvolvimento de Processos e lnovação

2.5. Diretoria Administrativa e Modernização

1.5.1. Gerência de Gestão Documental

l-.5.2. Gerência de Apoio Administrativo

CARGO QUANT SÍMBoLo

Subcontrolador 01 CC-1

Diretor de Departamento 05 CC-4

04 CC-6Subgerente

CC-6Assessor I 05

Assessor de Planejamento Estratégico 01 CC-6

Assessor de Controle Interno 01 CC-6

4. CONTROLADORIA GERAL _ COGEM

4. QUADRO DE PESSOAL DE CARGOS EM COMTSSAO - COGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, Sâo Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 / Tel.: (71) 3651-4801

CONTROLADOR GERAL 01 SE

Assessor Executivo 01 CC-3

Gerente 72 CC-5

Secretário de Cabinete 01 CC-7

Assessor II 05 CC.7
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

1. GABINETE DO SECRETÁRIO

2. Superintendência Executiva

2.1. Departamento de Planeiamento Estratégico em Educação

2.1.1. Gerência de Informação e Estatística

2.1.2. Gerência de Elaboração de Projetos e Captação cle Recursos

2. 2. Departamento Administrativo

2.2. 1. Gerência Administrativa

2.2.2. Gerência de Patrimônio

2.2.3. Gerência de Almoxarifado, Logística e Abastecimento

2.2.4. Gerência de Alimentação Escolar

2.2.5. Gerência de Transporte Escolar

2.3. Departamento de Gestão Física da Rede Escolar

2.3.1. Gerência de Manutenção eReparos

2.3.2. Gerência de Constmção eReformas

2.3.3. Gerência de Tecnologia da Informação (T.L) na Rede Escolar

2.4. Departamento de Recursos Humanos

2.4.L. Gerência de Gestão de Pessoas

2.4.2. Gerência de Articulação e Distribüção de Profissionaisfy'agas

2.4.3. Gerência de Saúde Ocupacional

2.4.4. Gerência de Desenvolvimento de Pessoal

2.5. Departamento Pedagógico e Currículo

2.5.1. Gerência de Currículo, Avaliação e Formação

2.5.2. Gerência de Educação Especial e Inclusiva

2.5.3. Gerência de Educação Ambiental

2.5.4. Gerência de EIA - Educação de Jovens e Adultos

2.5.5. Gerência de Eclucação Infantil

2.5.6. Gerência cle Ensino Anos Iniciais

2.5.7. Gerência de Anos Finais

2.5.8. Gerência de Biblioteca e Leitura

2.5.9. Gerência de Educação Física, Esporte eLazer

2.5.10. Gerência de Arte-Educação

2.5.t1. Gerência de Educação Quilombola

2.5.L2. Gerência do PROAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Ralmundo RibeiÍo - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 / Tel.: (71 ) 3651 -4801
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5. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAçÃO - SEDUC
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2.6. Departamento de Gestão Escolar

2.6.1. Gerência de Políticas e Diretrizes

2.6.2. Gerência de Matriculas

2.6.3. Gerência de Acompanhamentos cla Frequência Escolar

2.6.4. Gerência de Saúde do Estudante

2.6.5. Gerência de Segurança e Monitoramento da Rede Escolar

2.T.Deparlamento de Programas e Proietos da Educação

2.7.1. Gerência da Bolsa PROUNIFAS

2.7.2. Gerência do Programa EDUCACHICO

2.7.3. Gerência de Acesso ao Ensino Superior

3. Superintendência Orçamentária e Financeira

3.1. Departamento de Execução Orçamentária da Educação

3.1.1. Gerência de Execução Orçamentária

3.1.2. Gerência de Assistência Contábil à RedeEscolar

3.2. Departamento de Gestão Financeira da Educação

3.2.1. Gerência de Execução Financeira

3.2.2. Cerência de Conciliação

3.3. Departamento de Gestão de Contratos e Convênios da Educação

3.3.1. Gerência de Gestão de Contratos

3.3.2. Gerência de Convênios

3.4. Departamento de Suprimentos

3.4.1. Gerência de Compras

3.4.2. Gerência de Licitações

3.5. Departamento de Controle Orçamentário da Educação

3.5.1. Gerência de Controle do Orçamento

3.5.2. Gerência de Centro de Custos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 / Tel.: (71 ) 3651 -4801
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CARGO QUANT SÍMBOLO

Superintendente CC-1

Assistente Técnico CC-3

Gerente CC-5

Assessor de Cornunicação CC-5

Secretário de Gabinete CC-7

Assessor II CC-7

Diretor de Unidade de Ensino - Médio Porte CC-M -02

Vice-cliretor de Unidade de Ensino - Grande CC-M -02

Vice-cliretor de Unidade de Ensino - Pequeno CC-M -04

Secretária escolar - Médio CC-M -06

Assistente de Direção Escolar I CC-M.08

5. QUADRO DE PESSOAL DE CARGOS §M COMISSÃO - SEDUC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Franeisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 I Tel.: (71) 3651-4801

SECRETÁRIO MUNICIPAL 01 SE

02

Assessor Especial 01 CC-2

01

Diretor de Departamento 72 CC.4

44

01

Subgerente 22 CC-6

Assessor I 87 CC-6

Assessor de Planejamento Eskatégico 01 CC-6

Assessor de Controle Intemo 01 CC.6

01

60

Diretor de Unidade de Ensino - Grande Porte 10 CC-M -01

25

30

Vice-diretor de Unidade de Ensino - Médio 50 CC.M -03

Diretor de Unidade de Ensino - Pequeno Porte 18 CC-M -03

53

Secretária escolar - Grande 10 CC.M -05

25

Secretária escolar - Pequeno 1B CC-M -07

66

Assistente de Direção Escolar II 75 CC-M-09
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

1. GABINETE DO SECRETÁRIO

2. Superintendência Executiva

2.1. Departamento de Gestão Financeira

2.1.1. Gerência de Execução Financeira

2.1.2. Gerência de Conciliação

2.2. Departamento de Gestão Contábil

2.2. 1. Gerência de Análise Contábil

2.2.2. Gerência de Orientação e Padronização Contábil

2.3. Departamento de Gestão Orçamentária

2.3.1. Gerência de Controle Orçamentário

2.4. Departamento de Execução Orçamentária e Prestação de Contas

2.4.1. Gerência de Execução Orçamentária

2.4.2. Gerência de Gestão Documental

2.4.3. Gerência de Prestação de Contas

2.5. Departamento Geral de Custos

2.5.1. Gerência de Monitoramento

2.5.2. Gerência de Estudos e InÍormações Gerenciais

2.6. Departamento de Apoio Administrativo

2.6. 1. Gerência de Apoio Administrativo

2.6.2. Gerência de Tecnologia da Informação

3. Superintendência da Receita

3.1. Departamento da Receita

3.1.1. Gerência de Arrecadação

3.1.2. Gerência de Dívida Ativa

3.1.3. Gerência de Cadastro

3.1.4. Gerência de Fiscalização

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 / Tel.: (71) 36514801

6. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO - SEFAZ
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CARGO ANT sÍnaporo

Superintendente CC-1

Assessor Executivo CC-3

CC-5Cerente

01 CC-7Secretário de Gabinete

Assessor II 15 CC-7

6. QUADRO DE PESSOAL DE CARGOS EM COMISSAO - SEFAZ

pREFEITURA MUNtcrpAL oe sÂo FRANCtsco Do coNDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 lÍet.: (71) 36514801

SECRETARIO MUNICIPAL 01 SE

02

Assistente Técnico 02 CC-3

01

Diretor de Departamento 07 CC-4

16

Subgerente 12 CC-6

Assessor I 07 CC-6

Assessor de Planejamento Estratégico 01 CC-6

Assessor de Controle Interno 01 CC-6
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Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde

Gabinete do Prefeito

2. Superintendência Executiva
2.1. Departamento de Gestão Administrativa

2.1.1. Gerência Serviços Gerais
2.1.2. Gerência de Compras
2.1.3. Gerência de Suprimentos
2.1.4. Gerência de Transporte
2.1.5. Gerência de Gestão Administrativa
2.1.6. Gerência de Gestão Patrimonial

2.2. D ep artamento de Recursos Humanos
2.2.1. Gerência de Recursos Humanos

2.3. Departamento de Gestão da Rede Física da Saúde
2.3.1. Gerência de Constmção e Reformas
2.3.2. Gerência de Manutenção e Reparos

2.4. Departamento de Seruiços Auxiliares
2.4.1. Gerência de Atendimento ao Cliente
2.4.2. Gerência de Serviço Social
2.4.3. Gerência de Modernização
2.4.4. Gerência de Eventos e Cerimonial

3. Superintendência Orçamentária e Financeira
3.1. Departamento do Fundo Municipal de Saúde

3.1.1. Gerência de Execução Orçamentária
3.1.2. Gerência de Financeira

3.2. Departamento de Contratos e Convênios
3.2.1. Gerência de Gestão de Contratos
3.2.2. Gerência de Credenciamento, Contratação e Contratualização cle serviços de media e

alta complexidade.
4. Superintendência de Gestão em Saúde

4.1. Departamento Médico
4.1.1. Gerência de Corpo Médico

4.2. Departamento de Gestão Hospitalar
4.2.1. Gerência de Acompanhamento Avaliação e Qualiclade da Assistência
.1.2.2. Gerência de EnÍermagem
i1.2.3. Gerência de Farmácia e Penso
4.2.4. Gerência de Nutrição
4.2.5. Gerência de Acolhimento, Humanização e Apoio Psicopedagógico
4.2.6. Gerência de Visitação e Atendimento Domiciliar, Atendimento Pré-Hospitalar e de

Urgências
4.2.7. Gerência de Apoio Diagnóstico e Exames Complementares
4.2.8. Gerencia de Assistência Social e Apoio à Regulação de Atendimento Hospitalar na rede

SUS
4.2.9. Gerência Administrativa e Tecnico-Operacional

4.3. Departamento de Atenção Especializada e Regulação
4.3.1. Gerência do Centro de Atenção à Saúde da Mulher - CRESAM
4.3.2. Gerência do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS
4.3.3. Gerência do Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU
4.3.4. Gerência da Central de Regulação e de Autorização AI}1 IAPAC
4.3.5. Gerência de Assistência para Tratamento Fora do Domicílio - TFD
4.3.6. Gerência do Centro de Reabilitação
4.3.7. Gerência do Centro de Saúde da Criança e do Adolescente
4.3.8. Gerência da Unidade de Pronto Atendimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 I Í el.: (7 1 ) 3651 4801

8. SECRETARIA MUNICIPAT DA SAUDE - SESAU
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4.3.9. Gerência dos Ambulatórios de Especialidades
4.3.10. Cerências de Acompanhamento de Atenção Especializada e Regulação
4.3.77. Gerência de Acompanhamento e Controle enl Saúde
4.3.72. Gerência do Programa de Tecnologia Assistida

4.4. Departamento de Atenção Primária e Serviços Básicos
4.4.1. Gerência das Unidades Básicas cle Saúde da Família
4.4.2. Gerência de Supervisão e Apoio Pedagógico as Equipes de Saúde da Família
4.4.3. Gerência de Saírde Bucal
4.4.4. Gerência de Assistência Técnica Farmacêutica
4.4.5. Gerência de Serviço Social nas Unidades Básicas de Saírcle

4.5. Departamento de Vigilância e Avaliação em Saúde
4.5.1. Gerência de Saúde do Trabalhador
4.5.2. Gerência de Vigilância Sanitária e Ambiental
4.5.3. Gerência de Vigilância Epidemiológica

4.6. Departamento de Planeiamento e Avaliação em Saúde
4.6.1. Gerência de Acompanhamento e Avaliação
4.6.2. Gerência de Programas e Projetos
4.6.3. Gerência de Apoio à Pesquisa e Educação Permanente
4.6.4. Gerência de Planejamento em Saúde

4.7. Departamento do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Educação em saúde popular
4.7.1. Gerência do Nírcleo de Apoio à Pesquisa e Educação Permanente
4.7.2. Gerência de Resiclência em Saírde
4.7.3. Gerência de Logística e Apoio e Gestão

4.8. Departamento de Acompanhamento e Auditoria em Saúde
4.8.1. Gerência de Apoio |urídico
4.8.2. Gerência de Auditoria

CARGO QUANT. SIMBOLO
SECRETÁRTO MUNICIPAL 01" SE

Superintendente 03 CC-1

Assessor Especial 01 CC-2

Assistente Tecnico 01 CC-3

Diretor de Departamento l4 CC-4

Gerente 56 CC-5

Assessor de Comunicação 01 CC-5

Subgerente 34 CC-6

Assessor I 10 CC-6

Assessor de Planejamento Estratégico 01 CC-6

Assessor de Controle Interno 01 CC.6,

Secretário de Gabinete 01 CC-7

Assessor II 50 CC-7

8. QUADRO DE PESSOAL DE CARGOS EM COMISSÃO. SESAU

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 i Tel.: (71 ) 365í 4801
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

1. GABINETE DO SECRETÁRIO

1.1. Departamento de Cultura

1.1.1. Gerência de Planejamento, Produção e Difusão das Atividades Culturaisr

1.1.2. Gerência de Formação e Qualificação

1.2. Departamento do Patrimônio Artísitico, Histórico e Cultural

1.1.1. Gerência de Estudo e Preservação do Patrimônio Histórico;

1.1.2. Gerência de Captação de Recurso para o Patrimônio Cultural;

1.2. Departamento de Espaços Culturais e Novas Tecnologias

1.3.1. Gerência de Espaços Culturais

1.3.2. Gerência de Desenvolvimento da Cultura Digital e Novas Tecnologias

l.3.Departamento de Apoio Administrativo e Modernização

1.3.1. Gerência de Modernização

1.3.2. Gerência de Apoio Administrativo

2. Superintendência Executiva

2.l.Departamento de Políticas do Turismo

2.1.1. Gerência de Planejamento, Programas e Projetos

2.1.2. Gerência de Fomento ao Turismo

2.2. Departamento Serviços Turísticos

2.2.1. Gerência da Qualidade e Certificação de Serviços

2.2.2. Gerência de Atenção ao Turista

2.3. Departamento de Infraestrutura Turistica

2.3.1. Gerência de Promoção e Inovação em Turismo

2.3.2. Gerência de Infraestrutura Turística

2.4. Departamento de Eventos

2.4.1. Gerência de Planejamento de Eventos

2.4.2. Gerência de Logísüca de Eventos

2.4.3. Gerência de Lazer e Entretenimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 / Tel.: (71) 3651-4801

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO _ SECULT
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QUANT.CARGO

Superintendente CC-1

Diretor de Departamento CC.4

Subgerente CC-6

Assessor I CC-6

Assessor de Planejamento Estratégico CC.6

Assessor de Controle Interno CC-6

PREFEITURA MUNIcIPAL DE SÃo FRANCISco Do CoNDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 I rel.: (71) 3651-4801

s. QUADRO DE PTSSOAT DE CARGOS EM COMISSÃO - SECUTT

SIMBOLO

SECRETARIO MUNICIPAL 01 SE

01

Assistente Técnico 02 CC.3

08

Gerente 't7 CC.5

25

08

01

01

Secretário de Gabinete 01 CC-7

Assessor II 24 CC.7
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
r. cRnrNEtE po sscRsrÁRro

L.1. Departamento de Administração e Modernização
1.1.1. Gerência de Modernização

1.2. Departamento de planeiamento estratégico
1.2.1. Gerência de Estr-rdos e Programas Táticos;
1.2.2. Gerência de Articulação e Participação Popular

1.3. Departamento de Planejamento de Investimentos Estratégicos
1.3.1. Gerencia de Planejarnento e Monitoramento;
1.3.2. Gerência de Inr.estimentos Estratégicos

1.4. Departamento de Planeiamento Urbano
1.4.1. Gerência cle Urbanismo e Programas Urbanos
1.4.2. Gerência de Ceoprocessarnento

2. Superintendência de Industria, Comércio e Servico
2.1. Departamento de Industria, Comércio e Serviço

2.1.1. Gerência de Prospecção, Implantação e Desenvolvimento Industrial
2.1.2. Gerência de Comércio e Serviço

2.2. D ep aftamento de Desenvolvimento Econômico Sustentável
2.2.1. Gerência de Eshrdos e Fomento
2.2.2. Gerência de Apoio ao Empreendedorismo e Associativismo
2.2.3. Gerência de Fiscalização

3. Suoerintendência de Anoio ao Trabalhados. Emnreeo e Renda
3.1. Departamento de Emprego e Renda

3.1.1. Gerência de Qualificação Profissional
3.1.2. Gerência cle Amparo ao Trabalhador

CARGO SÍMBoLo

Superintendente 02 CC-1

CC.4Diretor de Departamento 07

Subgerente 05 CC-6

Assessor I 08 CC-6

Assessor de Planejamento Estratégico 01 CC-6

01 CC-6Assessor de Controle Interno

9. SECRETARIA MUNICIPAL DE PTANEIAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
_ SEPTANDEC

9. QUADRO DE PESSOAL DE CARGOS EM COMISSAO. SEPLANDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 I Íel.: (71) 3651 -4801

QUANT.
SECRETÁRIO MUNICIPAL 01 SE

Assistente Técnico a2 CC-3

Gerente t4 CC-5

Secretário de Gabinete 01 CC-7

Assessor II 77 CC-7
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ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA

1. GABINETE DO SECRETÁRIO

1.1. Departamento de Gestão Administrativa

1. 1. 1. Gerência de Gestão Administrativa

1.1.2. Gerência de Tecnologia da úrformação

1.2. Departamento de Gestão Orçamentária e Financeira

1.2.1. Gerência do Fundo Municipal de Assistência Social

1.2.2. Gerência de Execução Orçamentária

1.3. Departamento de Planeiamento e Ações Estratégicas

1.3. 1. Gerência da Vigilância Socioassistencial

1.4. Departamento de Conservação e Manutenção de Espaços Socioesportivos

1.4.1. Gerência de Conservação e Manutenção

2. Superintendência de Promoção Social e Combate à Pobreza

2.1. Departamento de Gestão do SUAS

2.1.1. Gerência da Gestão do Trabalho

2.1.2. Gerência de Gestão Institucional e Organização da Sociedade Civil

2.1.3. Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional

2.1.4. Gerência do Acesso ao Trabalho/Qualificação ProÍissional

2.2. Departamento de Benefícios e Transferência de Renda

2.2.1. Gerência do Cadastro Único

2.2.2. Gerência do PAS/MAIS

2.2.3. Gerência do Programa Bolsa Aluguel

2.2.4. Gerência dos Benefícios Eventuais

2.3. Departamento da Proteção SocialBásica

2.3.1. Gerência da Proteção Social Básica;

2.3.2. Gerência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;

2.3.3. Gerência de Atenção Previdenciária e do BPC.

2.3.4. Gerência do Programa Criança Feliz

2.3.5. Gerência de oficinas socioeducativas, esporte ,lazer e entretenimento comunitário

2.4. Departamento da Proteção Social Especial

2.4.1. Gerência da Proteção Social Especial de Média Complexidade

2.4.2. Gerência de Proteção Social al de Alta

10. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL _ SEDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 lrel.: (71) 36514801
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3. Superintendência de Direitos Humanos

3.l.Departamento de Direitos Humanos e Cidadania

3.1.1. Gerência de Educação em Direitos Humanos e Cidadania

3.1.2. Gerência de Estudos e Indicadores em Direitos Humanos e Cidadania

3.1.3. Gerência de Promoção da Cidadania

3.1.4. Gerência de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e MobilidadeReduzida

3.1.5. Gerência de Promoção dos Direitos dos Idosos
3.2.Departamento de Promoção da lgualdade

3.2.1. Gerência de Promoção da Igualdade Racial
3.2.2. Gerência de Promoção dos Direitos das Mulheres
3.2.3. Gerencia de Unidade de Proteção às Mulheres
3.2.4. Gerência de Promoção da Diversidade Religiosa
3.2.5. Gerência de Promoção dos Direitos da População LGBT

3.3.Departamento de Promoção e Acesso à |ustiça
3.3.1. Gerência de Assistência Judiciária
3.3.2. Gerência de Conciliação e Mediação de Conflitos
3.3.3. Gerência de Atendimento e Triagem

CARGO QUANT. SIMBOLO

SECRETÁRIO MUNICIPAL 01 SE

Superintendente 02 CC-1

Assessor Especial 01 CC-2

Assistente Técnico 02 CC-3

Diretor de Departamento 11 CC-4

Gerente 34 CC-5

Assessor de Comunicação 01 CC-5

Subgerente 33 CC-6

Assessor I 10 CC-6

Assessor de Planejamento Estratégico 01 CC-6

Assessor de Controle Intemo 01 CC-6

Secretário de Gabinete 01 CC-7

Assessor [l 22 CC-7

10. QUADRO DE PESSOAL DE CARGOS EM COMISSÃO - SEDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 / Tel.: (71 ) 3651 -4801
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ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA

r. cegtl{rrE po stcRETÁnlo
1.1. Departamento de Apoio Administrativo e Modernização

L. L. 1. Gerência Administrativa
1.1.2. Gerência de Modernização e Gestão Documental
L.1.3. Gerência de Produção e Logística

2. Superintendência de Esportes e Lazer
2.1. Departamento de Desportos

2.1.1. Gerência de Esportes Coletivos
2.1-.2. Gerência de Esportes Individuais
2.1.3. Gerência de Esportes de Alto Rendimento
2.1.4. Gerência de Planejamento Esportivo

2.2. Departamento de Programas e Proietos Esportivos
2.2.1. Gerência de Esporte eLazer Comunitário
2.2.2. Gerência de Promoção de Eventos Esportivos

2.3. Departamento de Esporte Educacional e Esporte Escolar
2.3.1. Gerência de Esporte Escolar
2.3.2. Gerência de Esporte Educacional
2.3.3. Gerência de Esportes Intelectivos e Virtuais

2.4. Departamento da Juventude
2.4.1. Gerência de Políticas para |uventude
2.4.2. Gerência de Mobilização e Relação Comunitária
2.4.3. Gerência de Promoção dos Direitos das Crianças e Adolescentes

11. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE -SI

CARGO

CC-1

Diretor de CC-4

CC-6

Assessor I CC-6

Assessor cle CC-6

Assessor de Controle Interno CC-6

r.1. QUADRO DE PESSOAL DE CARGOS EM COMTSSAO - SEIUV

FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Cenfo, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 / Tel.: (71 ) 3651-4801

QUANT. SIMBOLO
SECRETARIO MUNICIPAL 01 SE

Superintendente 01

Assistente Técnico a2 CC-3

05

Gerente 15 CC.5
Subgerente 13

05

01

01

Secretário de Gabinete 01 CC-7

Assessor II 06 CC-7
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

1. GABINETE DO SECRETARIO

2. Superintendência Executiva

2.1. DepaÉamento de Logística e Transporte

2.1".1. Gerência deTransportes

2. 1.2. Gerência Serviços Gerais

2.2. Departamento de Protocolo Geral
2.2.1. Gerência de ProtocoloGeral

2.3. Departamento de Contratos e Convênios
2.3.1. Gerência de Elaboração de Contratos e Conr,ênios

2.3.2. Gerência de Gestão de Contratos

2.4. Departamento de Gestão Documental
2.4.1. Gerência do Arquivo Público Municipal

2.5. Departamento de Manutenção Predial e Reparo Mobiliário
2.5.1. Gerência de Manutenção

2.6. Departamento de Tecnologia da Informação

2.6.1. Gerência de Análise deSisternas

2.6.2. Gerência c{e Tecnologia da Informação
2.6.3. Gerência de Programação

2.7. Departamento de Planejamento e Controle Orçamentário
2.7.1. Gerência de Planejamento Orçamentário

2.8. Departamento de Apoio Administrativo e Modernização
2.8.1. Gerência de Moclernização

2.8.2. Gerência de Apoio Administrativo
2.9. Departamento de Compras

2.9.1. Cerência Integracla Material, Patrimônio e Serviços

2.9.2. Gerência de Processos Administrativos
2.10. Departamento de Patrimônio

2.70.L. Gerência de Patrimônio

2.11. Departamento de Almoxarifado
2.1,t.L. Gerência do Almoxarifado Central

3. Superintendência de Escola de Governo
3.1. Departamento de Gestão

3.1.1. Gerência de Educação Coorporativa
3.1.2. Gerência cle Projetos e Valorização Profissional

â Superintendência de Gestão de Pessoas

4.1. Departamento de Recursos Humanos
4.1.1. Gerência de Cadastro e de Folha de Pagamento

4.1.2. Gerência de Desenvolvimento de Recursos Flumanos

4.1.3. Gerência de Gestão de Saúde e doTrabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 / Tel.: (71) 36514801

12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçAO - SEAD
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QUANT SÍMBOLOCARGO

Superintendente 03 CC-1

Diretor de Departamento 13 CC-4

Subgerente 35 CC-6

07 CC-6Assessor I

Assessor de Planejamento Estratégico 01 CC-6

CC.6Assessor de Controle Interno 01

12. QUADRO DE PESSOAL DE CARGOS EM COMISSÃO. SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 / Tel.: (71 ) 3651-4801

SECRETÁRIO MUNICTPAL 01 SE

Assistente Técnico 03 CC-3

Gerente 22 CC-5

Secretário de Gabinete 01 CC-7

Assessor II 3B CC.7
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
r. clnrNrrp po sncRsrÁnro

2. Superintendência Executiva
2.1. Departamento de Modernização e Gestão

2.1.1. Gerência de Apoio Administrativo
2.1.2. Cerência de Modernização

2.2. Departamento de Elaboração e Acompanhamento de Atos Oficiais
2.2.1. Gerência de Revisão e Redação Oficial
2.2.2. Gerência de Acompanhamento e Consolidação de Atos

3. Superintendência de Relacões Institucionais
3.1. Departamento de Relações Institucionais

3.1.1. Gerência cle Articulação e Politica Instihrcional
4. Superintendência de Acompanhamento de Gestão

4.1. Departamento de Acompanhamento das Ações Governamentais
4.1.L. Cerência de Desenvolvimento das Acões deGoverno

5. Superintendência de Subprefeitura
5.1. Departamento de Administração

5.L.L. Gerência de Recursos Materiais e Modernização
5.1.2. Gerência de Recursos Hurnanos e Capacitação

5.2. Departamento do Gestão do Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão
5.2.1. Cerência do Serviço Integraclo de Atendimento ao Cidadão

5.3. Departamento de Atenção a Proietos Comunitários
5.3.1. Cerência de Desenvolvirnento cle Projetos
5.3.2. Gerência de Atenção a Projetos Comunitários

5.5. Departamento de Fiscalização e Suporte a Manutenção
5.5.1. Gerência de Fiscalização e Suporte

CARGO S

SECRETÁRIO MUNICIPAL 01 SE

Superintendente 04 CC-1

Assistente Técnico 01 CC-3
Assessor Executivo 05 CC-3
Diretor de Departamento 08 CC-4
Gerente 72 CC-5
Subgerente 04 CC-6
Assessor I 08 CC.6
Assessor de Planejamento Estratégico 01 CC-6
Assessor de Controle Interno 01 CC-6
Coordenador Regional 25 CC-6
Secretário de Gabinete 01 CC-7
Assessor II 1,1, CC-7

13. SECRETARIA MUNICIPAT DE GOVERNO -SEGOV

13. QUADRO DE PESSOAL D3 CARGOS EM COMTSSAO - SEGOV

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End. Ruâ Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 / Tel.: (71 ) 3651-4801

rr r D-rr:
I

QUANT.
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ESTRUTURA ADMTNISTRATIVA

r.clnrNrrs oo sscRnTÁnro
2. Superintendência Executiva
2.1. Departamento de Administração

2.1.1. Gerência de Gestão de Contratos e Convênios
2.1.2. Gerência de Máquinas e Equipamentos

2.2. Departamento de Licenciamento e Fiscalização
2.2.1. Gerência de Licenciamento para a Construção Civil

3.Superintendência de Obras
3.L. Departamento de Operações e Conservação delnfraestrutura

3.1.1. Gerência cle Conservação de Estradas eRodagens
3.1.2. Gerência de Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

3.2. Departamento de Obras
3.2.1. Gerência de Aprovação, Avaliação e Monitoramento de Obras
3.2.2. Gerência de Execução de Obras de Urbanização e Viárias
3.2.3. Gerência de Execução de Obras de Prédios Públicos
3.2.4. Gerência de Supervisão de Obras
3.2.5. Gerência de Fiscalização deObras
3.2.6. Gerência de Orçamento deObras

3.3. Departamento de Fiscalização e Avaliação de Projetos de Engenharia
3.3.1. Gerência de Fiscalização e Avaliação de Projetos

4. Superintendência de Projetos Estratégicos
4.1. Departamento Captação de Recursos
.1.1.1. Gerência de Estr"rdos e Diagnósticos
4.1.2. Gerência de Elaboração e Acompanharnento de Projetos de Captação deRecursos

4.2. Departamento de Gestão de Proietos Estratégicos
4.2.1. Gerência de Execução de Projetos
4.2.2. Gerência de Acompanhamento de Contratos e Convênios
4.2.3. Gerência de Prestação de Contas

4.3. Departamento de Projetos de Engenharia
4.3.1. Gerência de Elaboração de Projetos de Engenharia
4.3.2. Gerência de Orçamento e Custos
4.3.3. Gerência cle Fiscalização e Monitoramento

4.4. Departamento Administrativo
4.4.1. Gerência de Logística
.1.4.2. Gerência de Administração, Orçamento e Finanças

5.Superintendência de Habitacão e Regularizacão Fundiária
5.L. Departamento de Habitação e Regularização Fundiária

5.1.1. Gerência de Politicas e Programas Habitacionais
5.1.2. Gerência de Regularização Fundiária
5.1.3. Gerência cle Acompanhamento Social

14. SECRETARIA MUNICTPAL DE INFRAESTRUTURA -SEINF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 / Tel.: (71 ) 3651 -4801
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Estado da Bahta

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde

Gabinete do Prefeito

CARGO QUANT

CC-1

Diretor de Departamento

Subgerente

10

JJ CC-6

CC.4

Assessor I 21 CC-6

Assessor de Planejamento Estratégico 01 CC-6

Assessor de Controle Interno 01 CC-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 / Tel.: (71 ) 3651-4801

L4. QUADRO DE PESSOAT DE CARGOS EM COMTSSAO - SErNF

SIMBOLO

SECRETARIO MUNICIPAL 01 SE

Superintendente 04

Assistente Técnico 05 CC-3

Assessor Executivo 01 CC-3

Gerente 25 CC-5

Secretário de Gabinete 01 CC.7

Assessor II 36 CC-7



Estado da Bahia 
7717e

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde

Gabinete do Prefeito

ESTRUTURA ADMTNISTRATIVA

1. GABINETE DO SECRETÁRIO

1.1. Departamento de Pesca

1.1-.1. Gerência de Apoio aos Pescaclores e Marisqueiros
1.2. Departamento de Desenvolvimento Rural

1.2.1. Gerência de Agropecuária

1.2.2. Gerência de Agricultura
1.2.3. Gerência de Abastecimento

L.2.4. Gerência de Planeiamento Rural Sustentável

1.2.5. Gerência de Fomento a Agricultura Familiar
1.3. Departamento de Modernização e Gestão

1.3.1. Gerência de Modernização

1.3.2. Gerência de Acompanhamento de Programas e Projetos

1.3.3. Gerência de Apoio Administrativo, Orçamentário e Financeiro.
2. Superintendência de Meio Ambiente

2.1. Departamento de Licenciamento e Fiscalização Ambiental
2.1.1. Gerência de Licenciamento
2.1.2. Gerência de Fiscalização

2.2. Departamento de Equilíbrio Ambiental e Sustentabilidade
2.2.1 Gerência de Monitoramento Ambiental, Preservação e Educação Ambiental
2.2.2. Gerência de

CARGO QUANT.

01 CC-1

Diretor de 05 CC-4

11 CC-6
Assessor I 06 CC-6
Assessor de 01 CC-6
Assessor de Controle Interno 01 CC-6

15. SECRETARTA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA. SEMAP

ls. QUADRO DE PESSOAL DE CARGOS EM COMTSSÃO - SEMAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeiro * Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 I Í el.: (7 1) 3651 4801

v

SIMBOLO
SECRETARIO MUNICIPAL 01 SE
Superintendente

Assistente Técnico 01 CC-3
Departanrento

Gerente 13 CC-5
Subgerente

Secretário de Gabinete 01 CC-7
Assessor II 14 CC-7
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Estado da Bahia 78/7s

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde

Gabinete do Prefeito

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

GABINETE DO SECRETÁRIO

1.1. Departamento de Defesa Civil
1.1.1. Gerência da Defesa Civil - Setor I

1,.1.2. Cerência da Defesa Civil - Setor II
1.2. DepaÉamento de Segurança Patrimonial

7.2.7. Gerência de Segurança Patrimonial

1.3. Departamento de Modernização

1.3.1. Gerência de Modemização

7.3.2. Gerência de Apoio Administrativo

2. Superintendência de Desenvolvimento Urbano e Servicos Públicos

2.1. Departamento de Planejamento e Projetos Urbanísticos

2.7.7. Gerência de Planejamento e Projetos Urbanísticos

2.1,.2. Gerência de Fiscalização

2.7.3. Gerência de Obras e Urbanização

2.L.4. Gerência cle Intervençôes Paisagísticas

2.2. Departamento de Limpeza Pública

2.2.7. Gerência de Limpeza Púbica - Setor I

2.2.2. Gerência de Limpeza Púbica - Setor II
2.2.3. Gerência de Projetos Ambientais

2.2.4. Gerência de Coleta Seletiva

2.3. Departamento de lluminação Pública

1.2.1. Cerência de Iluminação Pública

2.4. Departamento de Manutenção e Atividades Urbanas

2.4.1. Gerência de Manutenção de Espaços Urbanos

2.4.2. Gerência de Fiscalização

3. Superintendência de Trânsito e Transporte

3.L. Assistência Técnica ]urídica
3.2. Departamento de Trânsito e Transporte Público

3.2.1. Gerência de Educação e Cidadania

3.2.2. Gerência de Planejamento, Projetos e Serviços Viários

3.2.3. Cerência de Fiscalização e Mobilidade

3.3. Departamento Administrativo-Financeiro

3.3.1. GerênciaAdministrativa

16. SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVrÇOS, CONSERVAçÃO E ORDEM pÚBrrCA - SESCOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
End. Rua Raimundo Ribeho - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 / Tel.: (71 ) 3651 -4801



Estado da Bahia 
7sl7s

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde

Gabinete do Prefeito

CARGO QUANT.

Suprerin1s.6..1. CC-1

Diretor de Departamento CC-4

Subgerente CC-6

Assessor I CC-6

Assessor de Planejamento Estratégico CC-6

Assessor de Controle lnterno CC-6

PREFEITURA MUNIcIPAL DE SÃo FRANCISCo Do CoNDE
End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, São Francisco do Conde-BA

CEP: 43.900-000 / Tel.: (71 ) 3651 -4801
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16. QUADRO DE PESSOAT DE CARGOS EM COMTSSAO - SESCOP

SIMBOLO

SECRETARIO MUNICIPAL 01 SE

02

Assistente Técnico 0L CC.3

Assistente Técnico ]urídico (JARI) 01 CC-3

09

Gerente 20 CC-5

26

06

01

01

Secretário de Gabinete 01 CC-7

Assessor II 13 CC-7


