
 

 

 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Rua Horácio de Matos, nº 99, Centro - CEP 46900-000  

 LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 756/2022, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 
“Dispõe sobre a Reestruturação da Estrutura 
Organizacional da Prefeitura Municipal de Seabra-Ba, e dá 
outras providências.” 
  
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEABRA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 

Município faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica criada a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Seabra na forma da 

presente Lei, em conformidade com o Art. 24° das Disposições Transitórias da Constituição 

Federal, extinguindo todos os órgãos criados por Lei anterior a esta. 

Art. 2º.  A estrutura administrativa do Município de Seabra será composta de órgãos de 

Assessoramento e Auxiliares, ficando estabelecidas as condições para a regulamentação de 

cada órgão, quando da sua implantação. 

Art. 3º.  Os ocupantes de cargos comissionados, símbolos NEA-I, NEB, NEA-II, NEC, NEA-

III, DA-I e DA-II, passam avigorar com a seguinte redação:  

I – Ocupantes de cargos, símbolos NEA-I, terão remuneração de R$ 6.300,00 (seis mil 

trezentos reais); 

II - Ocupantes de cargos, símbolo NEB, terão remuneração de R$ 4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais); 

III - Ocupantes de cargos, símbolos NEA-II, terão remuneração de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) mensais; 

IV – Ocupante de cargos, símbolos NEC, terão remuneração de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais); 
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V - Ocupante de cargo, símbolo NEA-III, terá remuneração de R$ 2.200,00 (dois mil e 

duzentos reais) mensais; 

VI - Ocupante de cargo, símbolo DA-I, terá remuneração de R$ 1.716,00 (um mil, setecentos 

e dezesseis reais) mensais;  

VII – Ocupante de cargo, símbolo DA-II, terá remuneração de RS 1.386,00 (um mil, trezentos 

e oitenta e seis reais) mensais. 

Parágrafo Único - Nenhuma gratificação adicional será acrescida aos subsídios de detentores 

de cargos de provimento temporário, abrangidos pela presente Lei. 

CAPÍTULO I 

SEÇÃO I 

DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO 

Art. 4º - Os órgãos de Assessoramento são constituídos para auxiliarem diretamente ao 

Prefeito e dos órgãos municipais, competindo-lhes a orientação, emissão de pareceres e 

execução de procedimentos que respaldem as relações do Executivo com os demais órgãos e 

entidades públicas ou privadas, assim como perante a sociedade. 

Art. 5º - São órgãos de Assessoramento: 

I – Chefe do Gabinete do Prefeito; 

II – Controladoria Interna do Município; 

III – Coordenadoria de Controle Interno; 

IV – Procuradoria Jurídica; 

V – Coordenadoria de Imprensa; 
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VI – Coordenadoria de Captação de Recursos; 

VII – Secretaria do Gabinete; 

VIII – Coordenadoria Municipal de Defesa Civil; 

IX - Agente de Desenvolvimento. 

SEÇÃO II 

DOS ÓRGÃOS AUXILIARES 

Art. 6º - Os órgãos auxiliares são as Secretarias Municipais estruturadas em Divisões, 

Departamentos e Setores. 

Art. 7º - São Secretarias Municipais: 

I – Secretaria Municipal de Administração Geral; 

II – Secretaria Municipal de Finanças; 

III – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 

IV – Secretaria Municipal de Saúde; 

V – Secretaria Municipal de Assistência Social; 

VI – Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Urbanismo; 

VII – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo; 

VIII – Secretaria Municipal de Agricultura e Irrigação; 

IX – Secretaria Municipal de Máquinas, Transportes e Serviços; 

X – Secretaria Municipal de Governo. 
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Art. 8º - Obedecendo aos princípios da hierarquia administrativa, cada secretaria significará 

um organismo de atuação independente, dentro do processo de gestão, tendo sua estrutura e 

órgãos definidos nesta Lei. 

SEÇÃO III 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL DOS ÓRGÃOS DE 

ASSESSORAMENTO E AUXILIARES 

Art. 9º - A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Seabra passa a se constituir 

dos seguintes órgãos e seus desdobramentos: 

I – Gabinete do(a) Prefeito(a): 

a) Chefia do Gabinete do Prefeito; 

b) Controladoria Interna do Município; 

c) Coordenadoria de Controle Interno; 

d) Procuradoria Jurídica; 

e) Coordenadoria de Imprensa; 

f) Coordenadoria de Captação de Recursos; 

g) Secretaria do Gabinete; 

h) Coordenadoria Municipal de Defesa Civil; 

i) Agente de Desenvolvimento. 

 

II – Secretaria Municipal de Administração Geral: 

a) Coordenadoria de Pessoal e Recursos Humanos; 

b) Coordenadoria de Protocolo Geral; 

c) Diretoria de Patrimônio; 

d) Diretoria de Processamento de Dados; 

e) Diretoria de Registro e Identificação. 

 

III – Secretaria Municipal de Finanças: 
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a) Chefia de Gabinete; 

b) Tesouraria Municipal; 

b.1) Diretoria Financeira; 

c) Coordenadoria do Departamento de Contabilidade; 

c.1) Diretoria de Contabilidade; 

d) Coordenadoria de Compras; 

d.1) Diretoria de Compras; 

e) Coordenadoria de Licitações. 

e.1) Diretoria de Licitações; 

e.2) Diretoria de Contratos; 

f) Coordenadoria de Tributos e Arrecadação; 

g) Coordenadoria de Planejamento e Orçamento. 

 
IV – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer: 

a) Órgãos Colegiados:  

a.1) Conselho Municipal de Educação; 

a.2) Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 

a.3) Conselho Municipal do FUNDEB. 

b) Órgãos da Estrutura Administrativa: 

b.1) Chefia de Gabinete; 

b.2) Coordenadoria Técnico Pedagógica de Educação Infantil; 

b.3) Coordenadoria Técnico Pedagógica de Ensino Fundamental I; 

b.4) Coordenadoria Técnico Pedagógica de Ensino Fundamental II; 

b.5) Coordenadoria de Programas Especiais; 

b.6) Diretoria Pedagógica; 

b.7) Diretoria Pedagógica Administrativa e Financeira; 

b.7.1) Diretoria de Gestão de Pessoas; 

b.7.2) Diretoria Financeira Escolar; 
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b.7.3) Diretoria de Suprimento e Merenda Escolar; 

b.8) Coordenadoria de Cultura, Esporte e Lazer; 

b.8.1) Assessoria de Esportes; 

b.8.2) Assessoria de Cultura e Lazer; 

b.9) Coordenadoria de Manutenção e Gerenciamento de Frota; 

b.10) Departamento de Processamento de Dados. 

 

V – Secretaria Municipal de Saúde: 

a) Chefia de Gabinete; 

b) Coordenadoria de Vigilância em Saúde;  

b.1) Diretoria de Vigilância Epidemiológica; 

b.2) Diretoria do Centro de Endemias. 

c) Coordenadoria de Vigilância Sanitária; 

c.1) Diretoria de Vigilância Sanitária; 

d) Coordenadoria de Regulação, Controle e Remoção; 

e) Coordenadoria da Casa de Apoio em Salvador; 

f) Coordenadoria de Atenção Básica; 

g) Coordenadoria do Centro de Saúde; 

h) Coordenadoria de Enfermagem; 

i) Coordenadoria de Assistência Farmacêutica; 

j) Coordenadoria de Planejamento, Controle e Avaliação em Saúde; 

j.1) Diretoria de Planejamento, Controle e Avaliação em Saúde; 

k) Coordenadoria de Assistência Odontológica; 

l) Coordenadoria de Transporte em Saúde; 

m) Diretoria da Central de Processamento de Dados (CPD). 

 

 VI – Secretaria Municipal de Assistência Social: 

a) Secretaria de Gabinete; 

b) Assistência Jurídica (Técnico de Referência); 
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c) Coordenadoria do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS; 

d) Coordenadoria do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 

CREAS; 

e) Coordenadoria de Gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS; 

f) Coordenadoria de Gestão do CadÚnico; 

g) Supervisão de Proteção Social Básica – PSB; 

h) Supervisão de Proteção Social Especial – PSE; 

i) Diretoria de Vigilância Sócioassistencial; 

j) Diretoria de Processamento de Dados; 

k) Diretoria de Assistência Social; 

l) Diretoria de Desenvolvimento Social; 

m) Diretoria de Regência Musical; 

n) Diretoria de Políticas Públicas para Mulheres – COORPOM; 

o) Assessoria de Gestão e Manutenção Orçamentária e Financeira; 

p) Assessoria de Promoção da Igualdade Racial – PIR; 

q) Assessoria de Gestão e Manutenção dos Conselhos; 

r) Assessoria de Iniciação Ocupacional e Preparação para o Trabalho; 

s) Departamento Assistência Sócio Cultural. 

VII -  Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo: 

a) Assistência de Engenharia e Projetos; 

b) Assistência de Arquitetura e Urbanismo; 

c) Coordenadoria de Obras e Manutenção; 

a.1) Assessoria de Obras e Manutenção; 

b) Coordenadoria de Iluminação Pública; 

d) Coordenadoria de Instalações Hidráulicas; 

f) Diretoria de Habitação e Regularização Fundiária; 

g) Diretoria de Atendimento e Controle. 
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VIII – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo: 

a) Diretoria de Serviços Técnicos Administrativos; 

b) Diretoria de Limpeza Pública e Meio Ambiente; 

c) Assessoria Financeira; 

d) Assessoria de Desenvolvimento do Turismo. 

IX - Secretaria Municipal de Agricultura e Irrigação: 

a) Coordenadoria do Sistema de Abastecimento de Água; 

b) Assessoria de Extensão Rural; 

c) Assessoria da Agricultura Familiar. 

X – Secretaria Municipal de Máquinas e Transportes e Serviços: 

a) Coordenadoria Geral de Trânsito: 

a.1) Diretoria de Engenharia e Fiscalização do Tráfego; 

a.2) Diretoria de Educação no Trânsito e Análises Estatísticas; 

b) Coordenadoria Administrativa Financeira; 

c) Diretoria de Manutenção de Estradas; 

d) Diretoria de Manutenção Mecânica; 

e) Diretoria de Controle de Frota. 

 

SEÇÃO IV 

1. ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO GABINETE DO PREFEITO 

Art. 10 - O Gabinete do Prefeito é o órgão máximo da estrutura administrativa do Poder 

Executivo do Município de Seabra, nele se concentrando as decisões e dele se irradiando os 

programas e ações para as diversas etapas do processo de gestão, coordenando política e 

administrativamente as atividades da Prefeitura, assessorado pelos seguintes órgãos: 
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1.1. CHEFIA DO GABINETE 

Art. 11 - A Chefia do Gabinete presta assessoramento direto ao Prefeito Municipal, 

competindo-lhe: 

I - Coordenar a representação social e política do Prefeito; 

II - Preparar e encaminhar o expediente do Gabinete; 

III - Preparar, registrar e publicar os atos do Chefe do Executivo; 

IV - Articular-se com os organismos das diversas esferas dos Governos Estadual e Federal, 

objetivando o cumprimento das finalidades da Prefeitura. 

1.2. CONTROLADORIA INTERNA 

Art. 12 - A Controladoria Interna do Município é um órgão de assessoramento do Gabinete 

do Prefeito e têm suas atribuições e competências descritas na Lei Municipal nº 309/2006, de 

29 de setembro de 2006. 

§ 1º - A Controladoria Interna do Município terá como órgãos auxiliares: 

I - A Coordenadoria de Controle Interno da Prefeitura; 

II - A Coordenadoria de Controle Interno da Câmara Municipal. 

§ 2º - O Cargo de Coordenador(a) de Controle Interno da Câmara Municipal deverá ser criado 

pela Mesa da Câmara. 

§ 3º - O cargo de Controlador(a) Interno só poderá ser ocupado por servidor do Quadro 

Efetivo da Prefeitura e possuidor de um dos cursos: Ciências Contábeis, Administração de 

Empresas ou, na última hipótese, Técnico em Contabilidade ou Técnico em Administração de 

Empresas.  

1.3. COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA 
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Art. 13 - A Coordenadoria de Controle Interno da Prefeitura é um órgão auxiliar da 

Controladoria Interna do Município e tem as suas atribuições e competências descritas na Lei 

Municipal nº 309/06, de 29 de Setembro de 2006. 

Parágrafo Único - O cargo de Coordenador(a) da Unidade de Controle Interno só poderá ser 

ocupado por servidor do Quadro Efetivo da Prefeitura e possuidor do Curso Técnico de 

Contabilidade ou Técnico de Administração de Empresas. 

1.4. PROCURADORIA JURÍDICA 

Art. 14 - A Procuradoria Jurídica é o órgão normativo da jurisprudência administrativa 

municipal, cabendo-lhe:  

I - Assessorar o Gabinete e demais órgãos da Prefeitura em matérias do direito;  

II - Representar e defender jurídica e extrajudicialmente os direitos e interesses do Município; 

III - Assessorar o Prefeito nos atos executivos relativos à desapropriação, alienação e 

aquisição de bens imóveis da Prefeitura; 

IV - Orientar quanto aos aspectos legais e de direito nas assinaturas de Convênios, Contratos 

e Acordos em geral; 

V - Pronunciar-se sobre os assuntos de interpretação de Leis, Decretos e Atos Administrativos 

diversos; 

VI - Redigir projetos e Leis, justificativa de vetos, regulamentos, contratos e outros 

documentos de natureza jurídica. 

1.5. COORDENADORIA DE IMPRENSA  

Art. 15 – A Coordenadoria de Imprensa é o setor responsável pelo marketing e comunicação 

social da Administração Municipal, competindo-lhe: 
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I - Harmonizar as relações da Prefeitura com os diversos órgãos de divulgação; 

II - Produzir, editar e expedir, textos e informações sobre os atos da administração Municipal; 

III - Estabelecer marketing objetivo de promoção das ações geridas pelas diversas secretarias, 

objetivando informar e integrar a população às ações administrativas. 

1.6.  COORDENADORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

Art. 16 - A Coordenadoria de Captação de Recursos é o responsável pela gestão, 

acompanhamento burocrático e execução dos Convênios celebrados entre a Prefeitura 

Municipal e os órgãos federais ou estaduais, competindo-lhe: 

I - Articular-se com os Órgãos Convenentes, na esfera federal ou estadual, proporcionando a 

celebração de Convênios de interesse da Prefeitura Municipal; 

II - Encaminhar à documentação e executar os Planos de Trabalho e os Projetos para a 

aprovação e liberação das verbas referentes aos Convênios firmados; 

III - Acompanhar o desenvolvimento de cada Convênio firmado, tomando as medidas 

cabíveis e inerentes, tendo em vista à sua execução no tempo previamente determinado; 

IV - Prestar contas com os Órgãos Convenentes, em tempo hábil e na medida da execução das 

obras ou serviços. 

1.7. SECRETARIA DO GABINETE 

Art. 17 - Incumbe a(o) Secretaria(o) do Gabinete: 

I – Secretariar e auxiliar o gestor municipal na organização da sua pauta e rotina diária; 

II – Intermediar os atendimentos e montar a pauta da agenda do gestor municipal; 

III – Organizar os documentos e arquivos relativos à demanda do gabinete; 
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IV – Organizar reuniões, recepções e atendimentos coletivos com ou sem a presença da 

imprensa local; 

V – Administrar os recursos do gabinete de forma a evitar desperdícios e gastos 

extravagantes; 

VI – Auxiliar o gestor municipal nas suas demandas diárias, principalmente no que toca à 

organização de sua rotina e demandas municipais ligadas ao gabinete. 

1.8. COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 

Art. 18 - Compete a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil — SEABRA, subordinada ao 

Gabinete do Prefeito, como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa Civil, com 

finalidade de prover as medidas de Defesa Civil destinadas a prevenir ou minimizar as 

consequências de fatos adversos e a socorrer a população e as áreas atingidas por esses 

eventos. 

1.9. AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 

Art. 19 – Compete ao Agente de Desenvolvimento, subordinado ao Gabinete do Prefeito, o 

objetivo de planejar, executar e articular políticas públicas para: 

I - Desenvolvimento do comércio local e interno, visando seu crescimento perante o cenário 

territorial, estadual e nacional; 

II - Criação de uma rede comercial territorial/estadual/nacional a partir de um processo 

contínuo pelo qual todos os indivíduos, grupos e comunidades estejam atentos para gerar 

renda e emprego e, assim ampliar a rede de negócios na cidade; 

III - Manutenção e aprimoramento da rede econômica local já existente, visando o 

melhoramento da estrutura oferecida para o desenvolvimento do mercado interno e da 

economia municipal; 

IV - Implementação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresas; 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0ACM5QF/QCL9SYGQPPB7SQ

Segunda-feira
28 de Fevereiro de 2022
14 - Ano  - Nº 3868



 

 

 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Rua Horácio de Matos, nº 99, Centro - CEP 46900-000  

V - Desenvolver o espírito empreendedor do cidadão seabrense, através de cursos, workshops, 

oficinas, capacitações, formações etc., despertando a capacidade de planejar estrategicamente, 

de interação entre as lideranças comerciais, de empreender, de negociar e ponderar na 

realização de negócios visando seu desenvolvimento; 

VI - Acompanhamento da rede de logística municipal já disponível e sua ampliação, visando 

beneficiar o comerciante e o produtor agrícola; 

VII - Interlocução e abertura de diálogo para celebração de parcerias entre o Poder Público 

Municipal e o setor privado local; 

VIII - Desenvolvimento de competências específicas como planejamento estratégico, técnica 

para moderação de grupos, negociação e solução de conflitos, elaboração e gestão de projetos, 

articulação e captação de recursos; 

IX - Estudo sobre as melhorias de condições municipais para instauração de novas empresas, 

abertura de novos negócios e desenvolvimento de uma rede de logística territorial; 

X - Coordenação e execução de políticas públicas de desenvolvimento econômico territorial; 

XI - Idealização de instrumentos municipais de desenvolvimento econômico local; 

XII - Desenvolvimento de políticas de incentivo fiscal e logísticos com vistas à chegada de 

novas empresas, negócios e indústrias no Município de Seabra-Ba; 

XIII - Interlocução com instituições financeiras para a ampliação da política de crédito ao 

micro e pequeno empreendedor; 

XIV - Aplicação de políticas fiscais de incentivo à formalidade; 

XV - Coordenação e acompanhamento da assistência técnica fornecida pelo SEBRAE; 

XVI - Desenvolvimento de políticas fiscais de protecionismo ao comércio e ao produtor local, 

com o escopo de consolidar a condição de Seabra-Ba enquanto capital administrativa da 

Chapada Diamantina; 
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XVII - Fortalecimento do mercado interno, a partir da geração de atrativos da vinda de mais 

renda e mais riqueza para Seabra-Ba, fortalecendo assim o mercado interno; 

XVIII - Criação de mecanismos de ampliação da oferta de emprego e trabalho na cidade de 

Seabra-Ba. 

 

SEÇÃO V 

ÓRGÃOS AUXILIARES 

2. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO GERAL 

Art. 20 - A Secretaria Municipal de Administração Geral compete o gerenciamento dos 

processos administrativos da Prefeitura Municipal de Seabra cujos objetivos serão alcançados 

através das atividades do Departamentos, das Divisões e dos Setores a ela vinculados 

administrativamente. 

Parágrafo Único - São órgãos da Secretaria Municipal de Administração Geral: 

I – Coordenadoria de Pessoal e Recursos Humanos;  

II – Coordenadoria de Protocolo Geral; 

III - Diretoria de Patrimônio;  

IV - Diretoria de Processamento de Dados; 

V - Diretoria de Registro e Identificação. 

2.1. COORDENADORIA DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS 

Art. 21 - Compete à Coordenadoria de Pessoal e Recursos Humanos: 

I - Desenvolver a política de recrutamento, seleção, controle e treinamento do corpo funcional 

da Prefeitura Municipal de Seabra; 
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II - Receber, distribuir e controlar processos, arquivar papeis e documentos da Prefeitura; 

III - Gerenciar o fluxo mensal da folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Seabra-Ba, 

bem como o sigilo sobre suas informações; 

IV - Arquivar e gerir os documentos e informações funcionais relacionadas aos servidores 

municipais e contratados pela Prefeitura Municipal de Seabra-Ba.  

2.2. COORDENADORIA DE PROTOCOLO GERAL 

Art. 22 - Compete à Coordenadoria de Protocolo Geral unificar e gerenciar o protocolo geral 

e único do Município de Seabra-Ba, visando centralizar e organizar os procedimentos 

administrativos internos da Prefeitura de Seabra-Ba perante todas as Secretarias e órgãos 

municipais, sistematizando e otimizando o conjunto das informações, para dar eficiência e 

agilidade à Administração Pública. 

2.3.DIRETORIA DE PATRIMÔNIO 

Art. 23 - Compete à Diretoria de Patrimônio: 

I - Implantar, normatizar e zelar pelo patrimônio do município de Seabra-Ba; 

II - Manter relação atualizada de todos os bens móveis e imóveis do município de Seabra-Ba, 

bem dados sobre sua depreciação e conservação através de registro fotográfico;  

III - Executar atividades relativas à padronização, aquisição, guarda, uso, venda e controle do 

patrimônio municipal; 

IV - Realizar e executar o tombamento e o registro com numeração específica de cada bem, o 

qual deve receber uma plaqueta com as informações relativas ao tombamento; 

V - – Responsabilizar-se pelo patrimônio do Município de Seabra-Ba, bem como exercer 

todas as funções inerentes à sua conservação e manutenção; 
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VI - Promover o registro analítico de todos os bens patrimoniais com a perfeita caracterização 

de cada um deles, bem como o seu registro sintético. 

2.4. DIRETORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

Art. 24 - Compete à Diretoria de Processamento de Dados, processar as informações, 

formular controles e gerir programas compatíveis com as necessidades administrativas da 

Prefeitura. 

2.5. DIRETORIA DE REGISTRO E IDENTIFICAÇÃO 

Art. 25 - Compete à Diretoria de Registro e Identificação fazer a identificação da população 

não identificada de Seabra-Ba, fornecer a 2º via da Carteira de Identificação, se for o caso, 

gerir os trabalhos de identificação em todo o Município de Seabra, conforme orientação da 

Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. 

3. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

Art. 26 - Compete à Secretaria Municipal de Finanças coordenar o fluxo financeiro e contábil 

da Prefeitura, apoiado pelas atividades dos Departamentos, das Divisões, dos Setores e das 

Seções a ela vinculados administrativamente. 

Parágrafo Único - São órgãos da Secretaria Municipal de Finanças: 

I – Chefia de Gabinete; 

II - Tesouraria Municipal; 

a) Diretoria Financeira; 

III – Coordenadoria do Departamento de Contabilidade; 

a) Diretoria de Contabilidade; 

IV – Coordenadoria de Compras; 
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a) Diretoria de Compras; 

V – Coordenadoria de Licitações; 

a) Diretoria de Licitações; 

b) Diretoria de Contratos; 

VI - Coordenadoria de Tributos e Arrecadação; 

VII – Coordenadoria de Planejamento e Orçamento. 

3.1. CHEFIA DE GABINETE 

Art. 27 - Compete à Chefia de Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças a prestação de 

assistência ao secretário em suas tarefas técnicas e administrativas, exercendo a competência 

relativa à sua representação social e política, ao preparo e encaminhamento do expediente, a 

coordenação do fluxo de informações e as relações públicas da secretaria. 

3.2.TESOURARIA MUNICIPAL  

Art. 28 - Compete à Tesouraria Municipal gerenciar o fluxo, as movimentações financeiras e 

as riquezas do Município. 

3.2.1. DIRETORIA FINANCEIRA  

Art. 29 - Compete à Diretoria auxiliar a Secretaria Municipal de Finanças e à Tesouraria 

Municipal, em todas as suas tarefas cotidianas, inclusive controlar saldos de contas bancárias, 

elaborar fluxo de caixa e demais serviços de escritório inerentes às finanças municipais. 

3.3. COORDENADORIA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 

Art. 30 - Compete à Coordenadoria do Departamento de Contabilidade: 

I - Escriturar as receitas e despesas orçamentaria do Município; 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0ACM5QF/QCL9SYGQPPB7SQ

Segunda-feira
28 de Fevereiro de 2022

19 - Ano  - Nº 3868



 

 

 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Rua Horácio de Matos, nº 99, Centro - CEP 46900-000  

II - Fazer as prestações de contas juntos aos órgãos competentes; 

III - Empenhar processos em geral; 

IV - Organizar os serviços de contabilidade de forma a permitir o acompanhamento da 

execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos 

custos dos serviços e investimentos, o levantamento dos balanços gerais, a análise e 

interpretação dos resultados econômicos e financeiros; 

V - Promover a escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais pelo método 

das partidas dobradas; 

VI - Efetuar o controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em 

que a administração pública for parte;  

VII - Procurar evidenciar, nos registros contábeis, o montante dos créditos orçamentários 

vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos, e às 

dotações disponíveis;  

VIII - Promover o registro analítico de todos os bens patrimoniais com a perfeita 

caracterização de cada um deles, bem como o seu registro sintético. 

3.3.1. DIRETORIA DE CONTABILIDADE 

Art. 31 - Compete à Diretoria de Contabilidade organizar os serviços de contabilidade de 

forma a permitir o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da 

composição patrimonial, a denominação dos custos dos serviços e investimentos, o 

levantamento dos balanços gerais, a análise e interpretação dos resultados econômicos e 

financeiros. 

3.4. COORDENADORIA DE COMPRAS 

Art. 32 - Compete à Coordenadoria de Compras, coordenar e promover todos os atos 

necessários para a realização da concorrência, orçamentação e estudo de custeio para compra 
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de materiais, obras e serviços necessários às atividades da Prefeitura, em observância ao 

princípio do interesse público, respeitadas as determinações da Lei Federal n 8.666, de 21 de 

junho de 1993. 

3.4.1. – DIRETORIA DE COMPRAS 

Art. 33 - A Diretoria de Compras tem como finalidade participar do processo de compras da 

prefeitura, desenvolvendo as seguintes competências:  

I - Assessoramento à Coordenadoria de Compras nos processos de licitação e compras de 

mercadorias e serviços;  

II - Preparação de processos licitatórios e contratos; 

III - contatos com empresas do país para cotação de preços de mercadorias e serviços; 

IV - Conferência de documentos necessários ao processo de aquisição de mercadorias e 

serviços (Prova de Regularidade Fiscal, Notas Fiscais, documentos das empresas, etc.); 

V – Participação em processo licitatório (abertura e julgamento); 

VI - O assessoramento ao departamento nos processos de licitação e compras de produtos e 

serviços, preparação de processos licitatórios, contratos e demais tramitações administrativas 

relacionadas à matéria prevista na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

VII - Conferência de documentos necessários ao processo de aquisição de mercadorias e 

serviços, participação no processo licitatório, contatos com empresas para cotação de preços 

de mercadorias e serviços. 

3.5. COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 

Art. 34 - Compete à Coordenadoria de Licitações coordenar e promover todos os atos 

necessários para a realização dos certames e processos licitatórios do Município de Seabra-

Ba, necessários às atividades da Prefeitura, em observância ao princípio do interesse público, 

respeitadas as determinações da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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3.5.1 DIRETORIA DE LICITAÇÕES  

Art. 35 - Compete à Diretoria de Licitações: 

I - O assessoramento ao departamento nos processos de licitação e compras de produtos e 

serviços, preparação de processos licitatórios, termos de referências, contratos e demais 

tramitações administrativas relacionadas à matéria prevista na Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993; 

II - A conferência de documentos necessários ao processo de aquisição de mercadorias e 

serviços, participação no processo licitatório, contatos com empresas para cotação de preços 

de mercadorias, serviços e termos de referência; 

III – Elaboração de editais, execução e acompanhamento dos atos administrativos inerentes 

ao regular andamento dos processos licitatórios; 

IV – Orientação e atendimento do público externo interessado em informações sobre editais e 

certames públicos; 

V – Acompanhamento e participação nos pregões, na montagem de processos licitatórios e 

diligenciamento dos mesmos. 

3.5.2. DIRETORIA DE CONTRATOS 

Art. 36 - Compete a Diretoria de Contratos o gerenciamento, controle, arquivo documental, 

elaboração, formatação e celebração dos contratos, convênios e ajustes firmados com o 

Município de Seabra que tramitarem perante a Coordenadoria de Compras e Licitações.  

 3.6. – COORDENADORIA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO 

Art. 37 - Coordenadoria de Tributos e Arrecadação: 

I – Cadastrar, manter controles e executar a política fiscal do Município; 
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II - Administrar a dívida ativa do Município; 

III - Coordenar e orientar os funcionários ligados à cobrança de tributos para o bom 

desenvolvimento de suas funções; 

IV - Administrar o sistema de controle tributário; 

V - Gerar / conceder parcelamentos da dívida ativa municipal e controlar os processos de 

parcelamento; 

VI - Gerar o processo de execução fiscal da dívida ativa municipal; 

VII - Controlar os processos de execução fiscal, ajuizados; 

VIII - Orientar os fiscais de obra quando da fiscalização de construções irregulares; 

IX - Coordenar e atuar na cobrança da taxa de ocupação do solo urbano; 

X - Inscrever os contribuintes inadimplentes na dívida ativa do Município; 

XI - Executar auditorias fiscais quando necessário. 

3.7. COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

Art. 38 - Compete à Coordenadoria de Planejamento e Orçamento: 

I - Controle do orçamento e das suplementações orçamentárias diante da abertura de créditos 

adicionais e da abertura de créditos especiais; 

II - Elaboração de leis orçamentárias municipais: Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Plano Plurianual do Orçamento; 

III - Planejamento mensal, semestral e anual da execução financeira e das movimentações 

financeiras; 
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IV - Acompanhamento da tramitação da Lei Orçamentária Anual na Câmara de Vereadores; 

V - Acompanhamento da execução do orçamento, do limite de empenho e gastos prudenciais. 

4. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

Art. 39 - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Seabra é o órgão 

que exerce as atribuições do Poder Público Municipal no que concerne à educação, cabendo-

lhe, em especial, a observância dos seguintes princípios: 

I - Igualdade de condições para o acesso, permanência e aprendizagem do Estudante na 

escola; 

II - Garantia do Ensino Fundamental obrigatório e gratuito, na rede municipal, incluindo para 

os que a ela não tiverem acesso na idade própria; 

III - Garantia de padrão mínimo de qualidade na estrutura física das escolas; 

IV - Garantia de transporte, merenda escolar, livro didático aos estudantes da Rede; 

V - Garantia de gestão democrática do ensino; 

VI - Garantia de prioridade de aplicação, no ensino público municipal, de Recursos 

orçamentários do Município, na forma estabelecida pelas Constituições Federal e Estadual;  

VII - Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

VIII- Garantia de integração do estudante com deficiência no ensino regular; 

IX - Inserção de atendimento educacional especializado aos deficientes, na rede escolar 

municipal, a partir da implantação das salas multifuncionais; 

X - Garantia de formação de profissionais para atender aos estudantes com necessidades 

especiais;  
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XI - Garantia de parceria com outras secretarias (Saúde e Ação Social) para atendimento ao 

educando da rede municipal; 

XII - Garantia de formação continuada em serviço à equipe técnica-pedagógica, aos 

coordenadores pedagógicos, aos professores e aos diretores escolares; 

XIII - Garantia de formação continuada em serviço para todos os servidores da educação da 

rede municipal (merendeira, porteiro, vigia, secretário escolar); 

XIV - Garantia de formação continuada aos conselhos escolares. 

Art. 40 - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Seabra tem por 

finalidades: 

I - Definir políticas educacionais e elaborar o Plano Municipal de Educação; 

II - Acompanhar e priorizar os compromissos firmados através do Plano Municipal de 

Educação; 

III - Formular diretrizes e promovera implantação de planos, programas, projetos e ações 

relativas à educação no âmbito do município; 

IV - Orientar, coordenar e supervisionar as atividades pedagógicas; 

V - Ampliar a política de valorização do trabalho do magistério, conforme objetivos e metas 

do Plano Municipal de Educação; 

VI - Promover e fiscalizar o cumprimento das leis federais, estaduais e municipais relativas à 

Educação, bem como as decisões dos Conselhos: Federal, Estadual e Municipal de Educação; 

VII - Fomentar articulação com outros órgãos ou instituições públicas e particulares, 

nacionais e internacionais; 
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VIII - Estruturar e administrar o ensino do município com vista à elevação permanente do 

nível qualidade; 

IX - Executar a política de manutenção e expansão da rede municipal de ensino. 

Art. 41 - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer para cumprir sua 

finalidade na área de Educação, tem como objetivos: 

I - Garantir o ensino fundamental gratuito e de qualidade, assegurado, inclusive, sua oferta 

gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 

II - Oferecer educação infantil de qualidade com atendimento gratuito em creches e pré-

escola ás crianças de zero a cinco anos de idades; 

III - Oferecer educação escolar regular para jovens e adultos, com características e 

modalidade de acordo ás suas necessidades e disponibilidades, garantido aos que forem 

trabalhadores nas condições de acesso e permanência na escola; 

IV - Garantir o atendimento educacional gratuito aos educandos com necessidade especiais, 

na rede regular de ensino. 

Art. 42 - Compete a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer desenvolver 

ações voltadas para: 

I - Organizar e manter a Rede Municipal de Ensino, com a colaboração do Estado e da União; 

II - Administrar a Rede Municipal de Ensino; 

III - Orientar, coordenar e supervisionar as atividades pedagógicas da rede municipal de 

ensino; 

IV - Implementar o plano Municipal de Educação, com base na proposta educacional do 

Município e nas diretrizes gerais da educação brasileira; 
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V - Administrar os programas de formação continuada dos profissionais de educação; 

VI - Apoiar as unidades escolares no desenvolvimento de ação e projetos que visem a garantir 

a frequência dos estudantes; 

VII - Exercer ação redistributiva dos profissionais de educação em relação às necessidades 

das Unidades Escolares. 

4.1. ÓRGÃOS COLEGIADOS 

Art. 43 - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer tem a seguinte 

estrutura de órgãos colegiados: 

I - Conselho Municipal de Educação;  

II - Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 

III - Conselho Municipal do FUNDEB. 

4.2. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

Art. 44 - Compõem os órgãos da estrutura administrativa direta da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura do Município de Seabra: 

I - Chefia de Gabinete; 

II – Coordenadoria Técnico Pedagógica de Educação Infantil; 

III - Coordenadoria Técnico Pedagógica de Ensino Fundamental I; 

IV - Coordenadoria Técnico Pedagógica de Ensino Fundamental II; 

V - Coordenadoria de Programas Especiais; 

VI – Diretoria Pedagógica; 

VII - Diretoria Pedagógica Administrativa e Financeira; 
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a) Diretoria de Gestão de Pessoas; 

b) Diretoria Financeira Escolar; 

c) Diretoria de Suprimento e Merenda Escolar. 

VIII - Coordenadoria de Cultura, Esporte e Lazer; 

a) Assessoria de Esportes; 

b) Assessoria de Cultura e Lazer; 

IX – Coordenadoria de Manutenção e Gerenciamento de Frota; 

X – Departamento de Processamento de Dados. 

4.2.1. GABINETE DO SECRETÁRIO 

Art. 45 - Ao Secretário Municipal de Educação, compete: 

I - Supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer executar os serviços de sua secretaria, de 

acordo com o planejamento geral da administração; 

II - Construir com base na legislação, junto ás suas Diretorias, instrumentos de avaliação e 

desempenho dos profissionais do magistério e demais funcionários no período de estágio 

probatório e encaminhar os resultados ao setor jurídico da prefeitura; 

III - Orientar e acompanhar os diretores escolares na aplicação dos instrumentos de avaliação 

de desempenho dos trabalhadores em educação, receber os relatórios para processar a 

progressão na carreira e dar outras providências; 

IV - Coordenar, aprovar e controlar a programação de carga horária, observada a tipologia da 

Unidade Escolar; 

V - Expedir orientações para execução das leis e regulamentos; 
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VI - Apresentar proposta parcial para elaboração da lei do Orçamento e relatórios dos 

serviços de sua secretaria; 

VII - Delegar atribuições aos seus subordinados; 

VIII - Referendar os atos do prefeito; 

IX - Assessorar o Prefeito em assunto de competência da Secretaria; 

X - Autorizar a realização de despesas, observando os limites previstos na legislação 

específica; 

XI - Expedir portarias e demais atos administrativos relativos a assuntos da Secretaria; 

XII - Encaminhar ao Executivo minuta de leis, decretos ou outros atos normativos elaborados 

pela secretaria; 

XIII - Aprovar os planos, programas, projetos, orçamentos cronogramas de execução e 

desembolso da Secretaria; 

XIV - Propor ao Executivo, indicações para o provimento de cargos em comissão e designar 

ocupantes de função de confiança no âmbito da Secretaria; 

XV - Exercer outras atividades correlatas. 

4.2.1.1. CHEFIA DE GABINETE 

Art. 46 - A Chefia de Gabinete e comunicação, que tem por finalidade prestar assistência ao 

titular da pasta no desempenho de suas atribuições, compete: 

I - Preparar a agenda do gabinete da secretaria, avisando-o com antecedência dos atos, 

solenidades, reuniões e compromissos que deve comparecer; 

II - Assistir, preparar e encaminhar o expediente do gabinete da secretaria; 
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III - Receber e anotar telefonemas; 

IV - Coordenar o fluxo de informações a as relações públicas de interesse da Secretaria;  

V - Acompanhar a execução dos projetos de desenvolvimento da educação; 

VI - Estabelecer, exercer e manter o relacionamento interinstitucional com órgãos e entidade 

que atuam direta e indiretamente na área de competência da secretaria; 

VII - Coordenar a representação social e política do gabinete da Secretaria; 

VIII - Receber, protocolar, encaminhar e acompanhar e arquivar a documentação dirigida ao 

gabinete da secretaria e as demais coordenações;  

IX - Acompanhar a elaboração dos convênios, ajustes, acordos e atos similares; 

X - Processar os despachos e elaborar as sínteses dos assuntos a serem submetidos à 

determinação do secretário; 

XI - Promover a divulgação das informações e comunicações de interesse público, relativas à 

pasta; 

XII - Assessorar o Secretário nos assuntos relacionados com o planejamento e programação, 

orçamento e organização das atividades da Secretaria; 

XIII - Realizar estudos, análises, pesquisas, levantamentos e coleta de dados necessários ao 

planejamento e implantação de novos métodos e técnicas de trabalho; 

XIV - Coordenação da coleta e tratamento dos dados estatísticos produzidos, rotineira e 

periodicamente, no âmbito das atividades de os órgãos da Secretaria; 

XV - Proceder a execução orçamentária e financeira da Secretaria, observadas as normas e 

procedimentos relativos à licitação, contrato, empenho e pagamento; 
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XVI - Prestar informações e colaborar com os trabalhos dos órgãos de controle interno e 

externo. 

4.2.2. COORDENADORIA PEDAGÓGICA DE PROGRAMAS ESPECIAIS 

Art. 47 - Compete à Coordenação Pedagógica de Programas Especiais: 

I - Participar das formações continuadas referentes aos programas do MEC; 

II - Cumprir os prazos estabelecidos para o monitoramento de cada programa; 

III - Pesquisar novos programas e suas condições de ação para o Município; 

IV - Organizar os dados consolidados referentes a cada programa; 

V - Levantar dados estatísticos à educação municipal; 

VI - Articular as informações acerca dos trabalhos realizados e divulgá-las; 

VII - Elaborar artes gráficas relacionadas a ação desenvolvidas pela secretaria; 

VIII - Organizar e manter dados estatísticos para alimentação de banco de dados do sistema 

municipal de ensino; 

IX - Acompanhar e supervisionar o processamento do Censo escolar; 

X - Exercer outras atividades correlatas. 

4.2.3. COORDENADORIAS PEDAGÓGICAS, DIRETORIA PEDAGÓGICA e 

DIRETORIA PEDAGÓGICA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

Art. 48 - Às Coordenadorias Pedagógicas, Diretorias Pedagógicas e Diretorias Pedagógicas 

Administrativa e Financeira têm por finalidade coordenar as atividades administrativas, de 

pessoal, de controle financeiro, de merenda escolar, de material escolar, de patrimônio, de 
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transporte escolar, de informática e de serviços gerais, objetivando assegurar o pleno 

funcionamento organizacional da Secretaria e das Unidades Escolares, compete: 

I - Articulação direta entre todas as diretorias e setores existentes na Secretaria Municipal de 

Educação; 

II - Promover a otimização da rede municipal; 

III - Acompanhar a nucleação de rede municipal; 

IV - Promover meios e incentivar a articulação entre as unidades nucleadas e seus Diretores 

de Núcleos; 

V - Coordenar o sistema de matricula; 

VI - Fomentar a modernização administrativa da Secretaria e Unidades Escolares; 

VII - Aprovar, junto a diretoria pedagógica o PDE das Unidades Escolares e acompanhar o 

cumprimento dos compromissos pactuados através deste instrumento, gerando relatórios 

pertinentes; 

VIII - Apoiar e acompanhar a implementação do projeto de Gestão Escolar; 

IX - Estimular e apoiar formas de gestão democrática e participativa, fortalecendo a 

autonomia escolar; 

X - Orientar as Unidades Escolares na aplicação de instrumentos normativos de caráter 

técnico, administrativo e financeiro; 

XI - Agilizar a documentação das Unidades Escolares para a devida aplicação da legislação 

de Ensino, em articulação com os órgãos competentes; 

XII - Promover meios e incentivar a articulação entre os diferentes núcleos e seus gestores; 

XIII - Realizar e divulgar estudos sobre legislação escolar; 
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XIV - Agilizar a documentação das Unidades Escolares para a devida aplicação da legislação 

de ensino, em articulação os órgãos competentes; 

XV - Orientar e acompanhar as unidades Escolares na verificação e providências quanto ao 

atendimento ás denúncias recebidas; 

XVI - Orientar e acompanhar a realização do censo Escolar em todas as Unidades Escolares, 

etapas e níveis; 

XVII - Promover estudos sobre o funcionamento da rede de ensino, sua capacidade física, a 

oferta de ensino e demanda, com vistas a universalização do atendimento escolar; 

XVIII - Divulgar e acompanhar o cumprimento do calendário escolar, considerando as 

especificidades de cada unidade, as peculiaridades regionais e as referências legais; 

XIX - Manter a atualização do cadastramento das Unidades Escolares; 

XX - Planejar, coordenar, executar e acompanhar ação que assegurem o pleno funcionamento 

de rede física; 

XXI - Elaborar levantamento cadastral de prédios escolares da rede pública municipal; 

XXII - Manter registro permanente e atualizado das obras em execução; 

XXIII - Exercer outras funções correlatas. 

Art. 49 - São órgãos componentes da Coordenadoria Administrativa e Financeira: 

I - Diretoria de Gestão de Pessoas; 

II – Diretoria Financeira Escolar; 

III – Assessoria de Suprimento e Merenda Escolar. 

4.2.3.1.DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
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Art. 50 - Compete à Diretoria de Gestão de Pessoas: 

I - Identificar necessidades e elaborar instruções e procedimentos para formação e 

movimentação de pessoal; 

II - Manter atualizados o Estatuto e o plano de Carreira e Remuneração do Magistério, 

sempre em articulação com outras unidades e segmentos da sociedade; 

III - Realizar estudos, planejar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações pertinentes à 

movimentação com as demais coordenações; 

IV - Subsidiar a Secretaria de Administração nas questões à realização de concurso público 

para provimento de cargos; 

V - Zelar pela organização de documentos dos servidores públicos da educação municipal; 

VI - Protocolar a entrada e saída de documento; 

VII - Publicar a comunidade escolar e demais interessados o período de solicitação para 

licenças, remoção e outras; 

VIII - Manter controles atualizados e analisar sistematicamente lotação de pessoal, frequência 

e folha de pagamentos; 

IX – Acompanhar as despesas a serem realizadas pela Secretaria, assim como seus processos 

licitatórios; 

X – Acompanhar, diligenciar e coordenar os processos licitatórios da Secretaria Municipal de 

Educação; 

XI – Elaboração de Termos de Referência de preparação de atos e editais licitatórios; 

XII – Processar e elaborar tomadas de preços, orçamentos e cotações para realização de atos 

preparatórios de atos e editais licitatórios; 
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XIII – Elaborar e confeccionar processos de pagamento e processos administrativos 

relacionados às compras de Secretaria. 

4.2.3.2. DIRETORIA DE SUPRIMENTO E MERENDA ESCOLAR 

Art. 51 - Compete à Diretoria de Suprimento e Merenda Escolar: 

I - Programar e efetivar a aquisição e coordenar a distribuição de material e equipamentos 

para a rede escolar; 

II - Programar e promover meios para a recuperação de equipamentos e materiais 

permanentes das unidades escolares; 

III - Receber, conferir, armazenar todo material, mobiliário e equipamento adquirido para o 

Sistema Municipal de Ensino; 

IV - Realizar anualmente o inventário dos bens móveis e consumo; 

V - Apoiar os técnicos da Secretária Municipal de Administração, na realização do 

tombamento; 

VI - Orientar, coordenar e supervisionar as atividades relacionadas aos serviços gerais; 

VII - Planejar, coordenar, executar e acompanhar ação que assegurem o pleno funcionamento 

da rede física; 

VIII - Elaborar levantamento cadastral de prédios escolares da rede pública municipal; 

IX - Manter registro permanente e atualizado das obras em execução; 

X - Exercer outras funções correlatas; 

XI - Acompanhar a aplicação dos recursos transferido pelo FNDE para a conta do programa 

Nacional de Alimentação Escolar; 
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XII - Promover articulação com outro órgão que atuam na área de saúde, nutrição e 

agricultura, objetivando o estabelecimento de parcerias; 

XIII - Acompanhar o Conselho Municipal de Alimentação Escolar em reuniões, assembleias 

e visitas ás escolas; 

XIV - Promover meios para formação continuada das merendeiras, em articulação com a 

Diretoria pedagógica e a nutricionista;  

XV - Zelar pela qualidade dos produtos da merenda escolar, em todos os níveis, da aquisição 

à distribuição, observando as boas práticas higiênicas e sanitárias; 

XVI - Conhecer bem o cardápio sugerido pela nutricionista, planejando junto a ela, 

orientações nutricionais adequadas para os alunos; 

XVII - Orientar na aquisição dos alimentos para PNAE, assessorando a comissão de licitação 

na seleção dos fornecedores de qualidade; 

XVIII - Assessorar a nutricionista na inspeção dos alimentos, bem como orientar as escolas 

quantos a recepção e armazenagem dos produtos; 

XIX - Realizar visitas periódicas aos estabelecimentos de ensino com vistas na orientação e 

observação das necessidades; 

XX - Apresentar relatório de atividades ao FNDE, sempre que solicitado; 

XXI - Exercer outras atividades correlatas. 

4.2.4. COORDENADORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 

Art. 52 - Compete à Coordenadoria de Cultura, Esporte e Lazer: 

I - Promover do desenvolvimento das atividades artísticas; 

II - Proteger o patrimônio artístico, histórico e cultural do Município; 
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III - Promover e apoiar as práticas esportivas nas escolas. 

Parágrafo único: Fica criado os cargos de Assessoria dos Departamentos de Esporte e  de 

Cultura e Lazer, que têm como finalidades e objetivos, auxiliar e executar atividades 

relacionadas ao desenvolvimento e a melhoria das políticas públicas relacionadas às pautas do 

esporte e da cultura e lazer, respectivamente, assim como assessorar a Diretoria de Cultura, 

Esporte e Lazer. 

4.2.5. COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA 

Art. 53 - Compete à Coordenadoria de Manutenção e Gerenciamento de Frota o cuidado, zelo 

e manutenção da frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação, inclusive, dos 

veículos responsáveis pelo transporte escolar, com o atendimento a todos os itens veiculares 

de segurança, assim como o controle e emissão de relatórios de deslocamento e rotas, com a 

adequação ao consumo de combustíveis. 

Art. 54 - Compete ainda à Coordenadoria de Manutenção e Gerenciamento de Frota: 

I - Gerenciar a frota de veículos da Secretaria de Educação; 

II - Gerir a manutenção da frota dos veículos da Secretaria de Educação;  

III - Organizar a logística do transporte escolar de estudantes; 

IV - Zelar pelo bom manuseio e controle sobre o uso dos veículos da frota da Secretaria de 

Educação; 

V - Fazer controle de uso e distância percorrida, bem como controle de combustíveis 

utilizados nos veículos da frota da Secretaria de Educação. 

4.2.6. DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

Art. 55 - Compete ao Departamento de Processamento de Dados: 
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I - Emitir históricos escolares e certificados de conclusão de curso iniciados ou concluídos em 

estabelecimentos públicos municipais; 

II - Manter atualizado arquivos e registro de documentos de escolas ativas e extintas; 

III - Efetivar registros escolares e processar dados referentes a matricula, aluno, professor e 

servidor no banco de dados; 

IV - Classificar e guardar documentos de escrituração, correspondências, documentos dos 

servidores pedagógicos, administrativos, financeiros e legislações pertinentes; 

V - Redigir e expedir correspondências oficiais; 

VI - Organizar e responder pela manutenção dos arquivos; 

VII - Acompanhar os decretos publicados pela prefeitura; 

VIII - Fornecer informações para secretário de educação, diretores, coordenadores e demais 

técnicos da Secretaria de Educação; 

IX - Manter fluxo de informações atualizado na Secretaria de Educação; 

X - Exercer outras funções correlatas. 

Parágrafo único: Fica criado o cargo de Auxiliar de Processamento de Dados com atribuição 

de auxiliar a Diretoria de Processamento de Dados no desenvolvimento de suas atividades.   

4.2.7. UNIDADES ESCOLARES 

 

Art. 56 - As Unidades Escolares que compõem a rede pública municipal de ensino têm por 

finalidade promover a formação do educando, através do processo ensino – aprendizagem, 

desenvolvendo habilidades, hábitos e atitudes indispensáveis ao exercício da cidadania, com 

vinculação pedagógica, técnica e administrativa à Secretaria Municipal de Educação. 
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§ 1º - As Unidades Escolares Municipais serão administradas pelo Diretor e Vice-Diretor 

devidamente eleitos por processo democrático de acordo os critérios definidos pela comissão 

responsável pelos trâmites eleitorais. 

§ 2º - As Unidades Escolares Municipais tem suas normas de funcionamento fixadas em 

regimento próprio, aprovado pelo órgão competente da Secretaria Municipal da Educação, 

conforme resolução do Conselho Municipal de Educação. 

§ 3º - As Unidades referidas neste capítulo exercerão outras competências correlatas e 

necessárias ao cumprimento das finalidades da Secretaria. 

 

 

5. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Art. 57 - A Secretaria Municipal de Saúde tem a seguinte estrutura organizacional, vinculada 

ao Secretário Municipal:  

I – Chefia de Gabinete; 

II - Coordenadoria de Vigilância em Saúde;  

a) Diretoria de Vigilância Epidemiológica; 

b) Diretoria do Centro de Endemias. 

III – Coordenadoria de Vigilância Sanitária; 

a) Diretoria de Vigilância Sanitária; 

IV - Coordenadoria de Regulação, Controle e Remoção; 

V – Coordenadoria da Casa de Apoio em Salvador; 

VI – Coordenadoria de Atenção Básica; 

VII – Coordenadoria do Centro de Saúde. 

VIII – Coordenadoria de Atenção Especializada de Pronto Atendimento 24h (UPA24H); 
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IX - Coordenadoria de Enfermagem; 

X – Coordenadoria de Assistência Farmacêutica; 

XI – Coordenadoria de Planejamento, Controle e Avaliação em Saúde; 

a) Diretoria de Planejamento, Controle e Avaliação em Saúde; 

XII – Coordenadoria de Assistência Odontológica; 

XIII – Coordenadoria de Transporte em Saúde; 

XIV – Diretoria da Central de Processamento de Dados (CPD); 

 

Art. 58 - A Secretaria Municipal de Saúde tem como atribuições, na qualidade de Gestor do 

Sistema Único de Saúde de Seabra-Ba: 

I - Formular, executar e avaliar a Política de Saúde do Município, em consonância com as 

diretrizes gerais do Governo Municipal e a legislação vigente;  

II - Estruturar, implantar e gerenciar o Sistema Municipal de Saúde em todos seus níveis, em 

consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal e do Sistema Único de Saúde - 

SUS;  

III - Elaborar junto a equipe técnica dos serviços, vigilância em saúde o Plano Municipal de 

Saúde, em consonância com as diretrizes gerais do Governo Municipal e a legislação vigente;  

IV - Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços públicos de saúde, bem 

como gerir e executar os serviços de saúde do Município a cargo da Prefeitura; 

V - Desenvolver e executar ações de vigilância à saúde, assegurando o cumprimento da 

legislação sanitária em vigor;  

VI - Promover e supervisionar, em articulação com os órgãos afins, programas e ações de 

qualificação e valorização dos servidores e profissionais da área de saúde do Município;  
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VII - Promover a produção e difusão de pesquisas cientifica e tecnológica de interesse para o 

desenvolvimento do Sistema Municipal de Saúde, em articulação com órgãos de pesquisa, 

intuições públicas e privadas e organizações não governamentais;  

VIII - Administrar o funcionamento, manutenção e qualidade da infraestrutura física de todas 

as unidades que compõem o Sistema Municipal de Saúde;  

IX - Coordenar a execução de programas municipais de saúde, decorrentes de contratos e 

convênios com órgãos estaduais e federais que desenvolvam políticas voltadas para a saúde da 

população;  

X - Propor, no âmbito do Município, contratos, parcerias e convênios com entidades 

prestadoras da rede privada de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;  

XI - Normatizar, complementarmente, as ações e os serviços públicos de saúde, no seu âmbito 

de atuação;  

XII - Verificar o cumprimento das normas do SUS; 

XIII - Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde no âmbito 

municipal;  

XIV - Exercer atividades de suporte e coordenação dos órgãos colegiados afins da área da 

saúde pública municipal; 

XV - Acompanhar em todos os departamentos, a alimentação atualizada de todos os Sistemas 

de Informação sobre a saúde municipal, em articulação com órgãos estaduais e federais que 

atuem na esfera de sua competência; 

XVI - Acompanhar a administração dos atos praticados pelo fundo e serviços por eles 

realizados, relativos ao Fundo Municipal de Saúde;  

XVII - Fiscalizar o cumprimento das posturas municipais no que se refere às ações de 

vigilância sanitária, exercendo o poder de polícia aplicado à higiene pública e ao saneamento;  
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XVIII - Desenvolver ações dirigidas ao controle e ao combate dos diversos tipos de zoonoses 

no Município em colaboração com organismos federais e estaduais;  

XIX - Em coordenação com a Secretaria Municipal Ação Social, organizar e executar as 

ações necessárias para atender as necessidades das famílias e pessoas afetadas por situações 

de calamidades públicas, desastres e sinistros;  

XX - Em coordenação com as Secretarias Municipais, de Finanças e de Administração, 

realizar os procedimentos administrativos e de gestão orçamentária e financeira necessários 

para a execução de suas atividades e atribuições, dentro das normas superiores de delegações 

de competências;  

XXI - Em coordenação com a Procuradoria Geral do Município, programar as atividades de 

consultoria e assessoramento jurídico necessárias para o desempenho oportuno e eficaz de 

suas atribuições, zelando em todo momento pela defesa dos interesses da Administração 

Pública Municipal, dentro das normas superiores de delegações de competências;  

XXII - Articular-se com a Secretaria de Governo no planejamento, execução e avaliação de 

programas e ações que precisem de coordenação interinstitucional para assegurar sua eficácia 

e a economia dos recursos públicos;  

XXIII - Em coordenação com a Secretaria Municipal de governo e com a Secretaria 

Municipal e de Finanças e Administração, monitorar e avaliar o cumprimento das diretrizes, 

metas e objetivos institucionais sob sua responsabilidade, apresentando ao Chefe do Governo 

Municipal as propostas de decisão e adequação que permitam o cumprimento dos 

compromissos assumidos com a população no Plano de Governo;  

XXIV - Acompanhar e apoiar as atividades dos órgãos colegiados afins, com vistas a colher 

subsídios para a definição de políticas, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento da 

saúde do Município;  

XXV - Realizar ações de captação de recursos que permitam a viabilização do financiamento 

dos programas e ações dentro de sua competência;  
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XXVI - Acompanhar e controlar a execução de contratos administrativos, contratos de gestão, 

parcerias e convênios celebrados pelo Município na sua área de competência;  

XXVII - Desempenhar outras atividades afins, sempre por determinação do Chefe do 

Executivo Municipal;  

XXVIII - Promover a formação de recursos humanos para atuar no complexo regulador;  

XXIX - Elaborar propostas para Educação Continuada e Humanização dos servidores da 

Secretaria Municipal de Saúde;  

XXX - Ordenar, por seu titular, as despesas da Secretaria Municipal, responsabilizando-se 

pela gestão, administração e utilização das dotações orçamentárias da unidade administrativa, 

nos termos da legislação em vigor, e em todas as esferas jurídicas, o que será objeto de 

comunicação aos órgãos de controle da Administração Pública Municipal;  

XXXI - Em coordenação com a Diretoria de Compras e Licitações, responsabilizar-se, em 

conjunto com o Chefe do Poder Executivo Municipal pelas autorizações para abertura de 

licitações e assinaturas de editais, bem como pela avaliação da execução contratual, sempre 

que as contratações recaírem sobre bens e/ou serviços diretamente pertinentes às dotações 

orçamentárias específicas da Secretaria, inclusive as compras e serviços dispostos em 

almoxarifado central e os bens e serviços de manutenção e custeio geral e administrativo da 

Secretaria, com exceção das obras e serviços de engenharia, a cargo e responsabilidade 

exclusiva da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, cientificando o Prefeito 

Municipal;  

XXXII - Assinar, por seu titular e em conjunto com o Chefe do Poder Executivo Municipal, 

os contratos administrativos diretamente vinculados às dotações orçamentárias da Secretaria, 

com exceção dos bens, compras e serviços dispostos em almoxarifado central, bens e serviços 

de manutenção e custeio geral e administrativo da Prefeitura e de obras e serviços de 

engenharia, a cargo, respectivamente, das Secretarias Municipais de Administração e de 

Infraestrutura e Obras;  
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XXXIII - Cumprir todas as obrigações assemelhadas, que forem dispostas em Decretos 

Municipais e Ordens de Serviço. 

5.1. COORDENADORIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE 

Art. 59 - A Coordenadoria de Vigilância em Saúde compete, dentro das normas e diretrizes 

superiores da Administração Municipal, articular as coordenadorias sob sua responsabilidade 

com o objetivo de propor, monitorar, avaliar, divulgar as ações de saúde inerente a Vigilância 

em Saúde, bem como as seguintes atribuições:  

I - Promover o diagnóstico dos problemas ambientais que interferem na saúde humana, 

identificando áreas de risco e populações expostas, com a finalidade de promover e executar 

ações voltadas à redução dos fatores de riscos e à prevenção de agravos à saúde, contribuindo 

de forma importante para a melhoria da qualidade de vida da população;  

II - Participar da construção do Plano Municipal da Saúde junto ao Secretário Municipal, 

seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal;  

III - Desempenhar outras atividades afins. 

Parágrafo único - São órgãos componentes da Secretaria de Saúde: 

I – Diretoria de Vigilância Epidemiológica; 

II – Diretoria do Centro de Endemias. 

5.1.1. DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Art. 60 - À Diretoria de Vigilância Epidemiológica compete: 

I - Participar da organização e acompanhar a manutenção de adequadas bases de dados 

relativas às atividades de vigilância em saúde;  

II - Desenvolver ações de investigação de casos ou de surtos de agravos, bem como de 

condições de risco para a saúde da população, com vistas à elaboração de recomendações 

técnicas para o controle dos condicionantes de adoecimento; 
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III - Promover a integração das ações de vigilância com as ações das diversas áreas técnicas 

da Secretaria Municipal de Saúde, assim como com os programas de saúde, unidades locais e 

regionais e outros órgãos da administração direta e indireta do Município, quando pertinente; 

IV - Emitir pareceres, elaborar normas técnicas, protocolos de condutas e procedimentos, 

manuais e boletins, no sentido de subsidiar as autoridades municipais para a adoção das 

medidas de controle;  

V - Desenvolver competências para o uso dos métodos e técnicas da epidemiologia nos 

processos de conhecimento dos problemas de saúde e no planejamento das atividades de 

vigilância;  

VI - Participar da elaboração e desenvolvimento dos projetos de capacitação dos profissionais 

envolvidos em atividades de vigilância;  

VII - Participar da construção do Plano Municipal da Saúde junto ao secretário municipal 

seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal;  

VIII - Assumir o controle operacional de situações epidemiológicas referentes às doenças de 

notificação compulsória ou agravos inusitados de saúde;  

IX - Assessorar, desenvolver e programar políticas e ações de comunicação, visando à 

promoção em saúde;  

X - Alimentar todos os Sistemas de Monitoramento e Controle do Ministério da Saúde;  

XI - Desenvolver ações dirigidas ao controle e ao combate dos diversos tipos de zoonoses no 

Município em colaboração com organismos federais e estaduais;  

XII - Implantar ferramentas para monitoramento dos indicadores de saúde;  

XIII - Realizar campanhas educativas para prevenção e agravos de doenças; 

XIV - Desempenhar outras atividades afins. 
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5.1.2. DIRETORIA DO CENTRO DE ENDEMIAS 

Art. 61 - À Diretoria do Centro de Endemias, compete: 

I – Realizar o diagnóstico com clareza dos problemas crônicos da relacionadas aos aparelhos 

públicos da rede municipal de saúde pública, identificando seus determinantes e optando por 

ações mais eficazes, numa abordagem integral. 

II – Organizar a vistoria e visita de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos 

comerciais para buscar focos endêmicos; 

III – Articular ações de aplicação de larvicidas e inseticidas, orientações quanto à prevenção e 

tratamento de doenças infecciosas e recenseamento de animais; 

IV - Contribuir para promover uma integração entre as vigilâncias epidemiológica, sanitária e 

ambiental. 

V – Observar e atender as ações estabelecidas pela Política Nacional de Atenção Básica. 

VI – Orientar noções básicas de saúde preventiva e domiciliar aos usuários do sistema único 

de saúde básica domiciliar; 

VII – Planejar o calendário de ações a serem desenvolvidas pelos Agentes de Combates a 

Endemias;  

VIII – Estruturar calendário de visitação aos domicílios e compreender a raiz dos problemas 

de saúde municipais; 

IX – Realizar o acompanhamento das gestantes, dos nascituros, dos recém- nascidos, das 

crianças, idosos e portadores de necessidades especiais, com foco especial na saúde 

preventiva e integral.  

5.2.COORDENADORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E REMOÇÃO 

Art. 62 - À Coordenadoria de Regulação, Controle e Remoção, compete: 
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I - Acompanhar e avaliar a prestação de serviços assistenciais pertinentes à sua respectiva 

área de atuação, em seus aspectos qualitativo e quantitativo;  

II - Definir os critérios junto ao secretário municipal para a sistematização e padronização das 

técnicas e procedimentos relativos às áreas de controle e avaliação;  

III - Atualizar o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde da rede municipal;  

IV - Propor e participar da formação de recursos humanos para atuar no complexo regulador; 

V - Garantir a distribuição, da forma mais equânime possível, dos recursos de saúde para a 

população;  

VI - Garantir o acompanhamento dinâmico da execução das cotas pactuadas entre as 

Unidades de Saúde;  

VII - Administrar os serviços do complexo regulador, desde a negociação com os prestadores 

de serviço, a relação com os profissionais de saúde, até aspectos epidemiológicos da região;  

VIII - Compatibilizar a oferta de serviços de saúde com a demanda existente, promovendo 

ações para contratação e contratualização de novos serviços; 

IX - Acompanhar e participar da PPI – Programação Pactuada e Integrada suas alterações e 

atualizações;  

X - Acompanhar e controlar a execução de contratos administrativos, contratos de gestão, 

parcerias e convênios celebrados pelo Município na sua área de competência;  

XI - Participar da construção do Plano Municipal da Saúde junto ao secretário municipal 

seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal;  

XII - Realizar auditoria nas prestações de contas dos prestadores de serviços sob a gestão 

municipal;  

XIII - Desempenhar outras atividades afins; 
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XIV - Estabelecer a relação, o controle de fluxo e manutenção da casa de apoio, junto com a 

coordenação da mesma. 

5.3.  COORDENADORIA DA CASA DE APOIO EM SALVADOR 

Art. 63 - Compete à Coordenadoria da Casa de Apoio em Salvador: 

I - Recepcionar os pacientes, orientado quanto ao fluxo, normas e rotina da casa; 

II - Marcações de exames e consultas em caso de vulnerabilidade do paciente; 

III - Acompanhar e controlar a entrada, qualidade e utilização dos produtos e alimentos 

utilizado na casa, para manter a integridade e o bem estar do paciente; 

IV - Acompanhar e avaliar a prestação de serviços assistenciais pertinentes à sua respectiva 

área de atuação, em seus aspectos qualitativo e quantitativo; 

V - Coordenar, avaliar e supervisionar as condutas da sua força de trabalho, bom como atuar 

com liderança, respeito e responsabilidades as condutas adotadas com os mesmos; 

VI - Agir de acordo com os princípios éticos, preconizado pelo código de ética, direitos e 

deveres do cidadão; 

VII - Desempenhar outras atividades afins 

5.4. COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA 

Art. 64 - À Coordenadoria de Atenção Básica compete: 

I - Prestar assistência ao Secretário Municipal de Saúde na tomada de decisões e na 

formulação e implementação de políticas de assistência à saúde, nos programas e projetos 

relacionados à atenção básica;  
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II - Organizar, administrar e dirigir as unidades assistenciais sob sua responsabilidade, dentro 

das normas e diretrizes superiores da administração municipal e seguindo os princípios do 

Sistema Único de Saúde - SUS;  

III - Dirigir, planejar, coordenar e avaliar a programação e execução de programas, projetos, 

atividades referentes à assistência básica de saúde;  

IV - Prestar contas por resultados sobre o cumprimento das metas e objetivos do Plano de 

Governo, referentes à sua área de atuação;  

V - Coordenar, acompanhar e avaliar a execução das atividades nas unidades assistenciais sob 

sua responsabilidade;  

VI - Promover e desenvolver estratégias de ação, referentes à sua área de atuação;  

VII - Promover a articulação dos programas com todos os níveis de assistência;  

VIII - Dirigir, planejar, coordenar e avaliar a programação e execução de projetos e 

atividades referentes ao programa;  

IX - Organizar, administrar e dirigir as unidades assistenciais sob sua responsabilidade, dentro 

das normas e diretrizes superiores da administração municipal, seguindo os princípios do 

Sistema Único de Saúde - SUS;  

X - Desenvolver as atividades necessárias para realizar as linhas de cuidados prioritárias da 

atenção básica: Hipertensão e Diabetes e Gestante e trabalhar como responsável sendo a base 

para as redes temáticas implantadas pelo governo federal;  

XI - Participar da construção do Plano Municipal da Saúde junto ao Secretário Municipal 

seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde; 

XII - Desempenhar outras atividades afins.  

5.5. COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Art. 65 - Compete à Coordenadoria de Vigilância Sanitária: 
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I - Dirigir o Programa Municipal de Combate às Endemias, atuando junto ao Gestor 

Municipal de Saúde prestando-lhe a Assessoria técnica necessária para prestação de contas 

das ações desempenhadas pelos Agentes de Combate as Endemias (ACE); 

II - Assessorar o Gestor local nas informações e índices de contaminação ou infestação por 

vetores nocivos à saúde da população, apresentando-lhe estratégias de intervenção buscando a 

solução dos casos; 

III - Executar e gerenciar as ações de campo do Programa de Prevenção à Dengue, seus 

objetivos, diretrizes, normas e procedimentos; 

IV - Executar e gerenciar as ações de campo de controle de Leishmaniose Visceral canina; 

V - Gerenciar o controle de Esquistossomose; 

VI - Avaliar e coletar água para análise e estudos sobre sua potabilidade. 

VII - Gerenciar o controle de Doença de Chagas; 

VIII - Gerenciar a campanha de vacinação antirrábica canina e felina; 

IX - Gerenciar o controle de pragas urbanas em geral (ratos, escorpiões, carrapatos e outros); 

X - Analisar o trabalho de campo e as condições em que esse se desenvolve; 

XI - Servir de elo entre a Supervisão de Vigilância em Saúde e as Equipes de campo para o 
planejamento e desenvolvimento das ações; 

XII - Contribuir para a melhor utilização e qualificação das pessoas envolvidas nas ações de 
campo por meio da educação permanente; 

XIII - Prestar contas aos órgãos superiores e reguladores em conformidade com as exigências 
e diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS; 

XIV -Executar tarefas afins relacionadas à vigilância em saúde e outras atividades inerentes à função. 

 

Parágrafo único - São órgãos componentes da Coordenadoria de Vigilância Sanitária:  

I – Diretoria de Vigilância Sanitária; 

5.5.1. DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Art. 66 - À Diretoria de Vigilância Sanitária compete: 
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I - Coordenar, planejar e desenvolver os projetos, programas e ações de intervenção e 

fiscalização pertinentes à sua respectiva área de atuação;  

II - Elaborar e submeter à apreciação do Secretário Municipal de Saúde as normas técnicas e 

padrões destinados à garantia da qualidade de saúde da população, nas suas respectivas áreas 

de conhecimento e atribuição;  

III - Alimentar e acompanhar de forma adequada os dados relativos aos programas da 

vigilância sanitária;  

IV - Emitir pareceres, elaborar normas técnicas, protocolos de condutas e procedimentos, 

manuais e boletins, no sentido de subsidiar as autoridades municipais para a adoção das 

medidas de controle;  

V - Participar da elaboração e desenvolvimento dos projetos de capacitação dos profissionais 

envolvidos em atividades de vigilância;  

VI - Participar da construção do Plano Municipal da Saúde junto ao secretário municipal 

seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal;  

VII - Assistir o Secretário Municipal de Saúde na tomada de decisões a respeito de recursos 

interpostos nos processos de vigilância em saúde;  

VIII - Coordenar e supervisionar os sistemas de informação, os aplicativos e as bases de 

dados utilizados na vigilância em saúde;  

IX - Planejar, coordenar, monitorar e avaliar os programas de formação, capacitação e 

desenvolvimento de profissionais para as diferentes áreas da vigilância em saúde, em 

consonância com as diretrizes do Sistema Municipal de Saúde;  

X - Assessorar, desenvolver e programar políticas e ações de comunicação, visando à 

promoção em saúde;  

XI - Garantir o uso das atribuições de acordo com a CVS 4, legislações municipais e federais;  
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XII - Manter atualizada a portaria que define a equipe técnica da vigilância que prestará o 

serviço de fiscalização;  

XIII - Realizar suas competências enquanto autoridade sanitária; 

XIV - Desempenhar outras atividades afins.  

 

5.6. COORDENADORIA DO CENTRO DE SAÚDE 

Art. 67 - Compete à Coordenadoria do Centro de Saúde: 

I - Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas 

características sociais, demográficas e epidemiológicas; 

II - Identificar os problemas de saúde prevalentes e situações de risco aos quais a população 

está exposta - elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o 

enfrentamento dos determinantes do processo saúde/doença; 

III - Prestar assistência integral, respondendo de forma contínua e racionalizada à demanda 

organizada ou espontânea, com ênfase nas ações de promoção à saúde; 

IV - Resolver, através da adequada utilização do sistema de referência e contra-referência, os 

principais problemas detectados - desenvolver processos educativos para a saúde, voltados à 

melhoria do autocuidado dos indivíduos - promover ações intersetoriais para o enfrentamento 

dos problemas identificados; 

V - Prestar, na unidade de saúde e no domicílio, assistência integral, contínua, com 

resolubilidade e boa qualidade às necessidades de saúde da população adscrita; 

VI - Intervir sobre os fatores de risco aos quais a população está exposta; 

VII - Eleger a família e o seu espaço social como núcleo básico de abordagem no 

atendimento à saúde; 
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VIII - Humanizar as práticas de saúde através do estabelecimento de um vínculo entre os 

profissionais de saúde e a população; 

IX - Proporcionar o estabelecimento de parcerias através do desenvolvimento de ações 

intersetoriais; 

X - Contribuir para a democratização do conhecimento do processo saúde/doença, da 

organização dos serviços e da produção social da saúde; 

XI - Fazer com que a saúde seja reconhecida como um direito de cidadania e, portanto, 

expressão da qualidade de vida; 

XII - Estimular a organização da comunidade para o efetivo exercício do controle social; 

XIII - Executar, no nível de suas competências, ações de assistência básica de vigilância 

epidemiológica e sanitária nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, à mulher, ao 

trabalhador e ao idoso; 

XIV - Desenvolver ações para capacitação dos ACS e auxiliares de enfermagem, com vistas 

ao desempenho de suas funções junto ao serviço de saúde; 

XV - Oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando promover a saúde e 

abordar os aspectos de educação sanitária - promover a qualidade de vida e contribuir para 

que o meio ambiente torne-se mais saudável; 

XVI - Discutir de forma permanente, junto a equipe de trabalho e comunidade, o conceito de 

cidadania, enfatizando os 17 direitos de saúde e as bases legais que os legitimam; 

XVII - Participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização do 

processo de trabalho das unidades de Saúde da Família; 

 

5.7.  COORDENADORIA DE ENFERMAGEM 

Art. 68 - Compete a Coordenadoria de Enfermagem:  
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I - Organizar e adequar a Assistência de Enfermagem na Unidade;  

II - Coordenar o serviço de enfermagem, levando em consideração as necessidades 

prioritárias de atendimento aos pacientes, a fim de garantir padrão sistematizado de 

assistência;  

III - Elaborar, discutir e avaliar juntamente com os enfermeiros a escala mensal de forma 

que os plantões tenham número adequado de profissionais, levando em consideração 

situações previstas (licença prêmio, licença maternidade e férias) e assegurando o dia de 

descanso do profissional;  

IV - Elaborar, discutir e avaliar juntamente com os enfermeiros a escala anual de Férias e 

Licença Prêmio, levando em consideração as necessidades do serviço; 

V - Elaborar, executar e/ou participar juntamente com os enfermeiros, de treinamentos em 

serviço para os profissionais de enfermagem segundo as necessidades levantadas e pautadas 

nos protocolos das SMS para sistematizar e melhorar o desempenho da equipe de 

enfermagem; 

VI - Realizar reuniões periódicas com a equipe com a finalidade de ouvir sugestões e 

críticas;  

VII - Supervisionar e Avaliar a Assistência de Enfermagem prestada na Unidade; 

VIII - Fazer a previsão de materiais/suprimentos de enfermagem a serem utilizados nos 

plantões a fim de garantir a assistência sem interrupções; 

IX - Supervisionar o controle de estoque e pedidos dos suprimentos; 

X - Providenciar reparação ou substituição de equipamentos com anuência do Gerente da 

Unidade; 

XI - Participar nos projetos de construção e reforma da Unidade;  

XII - Cooperar com o Gerente da Unidade em projetos de melhoria da qualidade na 

assistência prestada e atuar como interlocutor da enfermagem dentre as diferentes categorias 

profissionais; 
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XIII - Incentivar o trabalho em equipe multidisciplinar; 

XIV - Registrar junto com o Enfermeiro e anuência do Gerente ocorrências que envolvam 

os profissionais de enfermagem, bem como as recomendações e orientações dadas;  

XV - Encaminhar a Divisão de Enfermagem e Gabinete do Secretário situações que o 

Coordenador de Enfermagem e Gerente da Unidade avaliem necessário; 

XVI - Planejar e organizar os serviços da seção administrativa da Unidade, determinando 

procedimentos, rotinas, prazos e expediente de trabalho; 

XVII - Coordenar a execução dos serviços administrativos da Unidade, atribuindo, 

delegando, supervisionando, suspendendo e remanejando tarefas aos servidores, elaborando 

escalas e determinando horários de trabalho, comunicando ao Gerente as ocorrências 

observadas e sugerindo providências; 

XVIII - Controlar o ponto dos servidores da Unidade, fazendo os apontamentos 

necessários, apurando a frequência mensal, saldos de horas cumpridas e devidas, afastamentos 

e demais ocorrências, submetendo seu lançamento à deliberação do Gerente; 

XIX - Administrar bens patrimoniais e materiais de consumo; 

XX - Elaborar planos estratégicos e operacionais em conjunto com a equipe da Unidade;  

XXI - Participar da definição e acompanhamento das metas e indicadores da Unidade. 

 

5.8. COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO CONTROLE E AVALIAÇÃO EM 

SAÚDE 

Art. 69 - À Coordenadoria de Planejamento Controle e Avaliação em Saúde compete:  

I – Coordenar a realização do Planejamento Estratégico Situacional através da oficina de 

priorização, para identificação da Imagem-Objetivo; 

II – Prestar de assistência ao Secretário Municipal de Saúde na tomada de decisões e na 

formulação de programas e projetos referentes à organização geral da saúde;  
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III - Propor soluções, de curto, médio e longo prazo, para a melhoria da assistência à 

população, conciliando com as receitas financeiras provenientes do tesouro, de convênios, de 

emendas parlamentares e de recursos Estaduais e Federais;  

IV - Participar da construção do Plano Municipal da Saúde junto ao Secretário Municipal 

seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal;  

V – Coordenar e formular junto ao secretário municipal o PAS – Plano Anual de Saúde e o 

RAG Relatório Anual de Gestão;  

5.8.1. DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTROLE E AVALIAÇÃO EM 

SAÚDE 

Art. 70 - À Diretoria de Planejamento Controle e Avaliação em Saúde compete:  

I – Realizar juntamente com a Coordenadoria de Planejamento Estratégico Situacional através 

da oficina de priorização, para identificação da Imagem-Objetivo; 

II – Prestar de assistência à Coordenadoria de Planejamento Controle e Avaliação em Saúde e 

o Secretário Municipal de Saúde na tomada de decisões e na formulação de programas e 

projetos referentes à organização geral da saúde;  

III - Propor soluções, de curto, médio e longo prazo, para a melhoria da assistência à 

população, conciliando com as receitas financeiras provenientes do tesouro, de convênios, de 

emendas parlamentares e de recursos Estaduais e Federais;  

IV - Participar da construção do Plano Municipal da Saúde junto ao Secretário Municipal 

seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal;  

V – Executar e formular junto ao secretário municipal o PAS – Plano Anual de Saúde e o 

RAG Relatório Anual de Gestão;  

VI - Criar instrumentos para avaliação de desempenho em conjunto com a Diretoria de 

Gestão Administrativa e Financeira. 
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5.9. COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

Art. 71 - À Coordenadoria de Assistência Farmacêutica compete: 

I - Apoiar os Coordenadores das Unidades de Saúde no gerenciamento das farmácias internas;  

II - Organizar e realizar treinamentos periódicos aos servidores que atuam nas farmácias das 

unidades de saúde do município e mantendo-as atualizadas através de reuniões bimestrais;  

III - Participar das reuniões nos Conselhos de Saúde, Departamento Regional de Saúde e 

outros departamentos ligados à Assistência Farmacêutica;  

IV - No gerenciamento dos mandados judiciais referentes à aquisição de medicamentos;  

V - Na elaboração dos fluxos e Procedimentos Operacionais Padrões (POP) a fim de 

uniformizar condutas;  

VI - Na programação de medicamentos e gerenciamento do estoque, relacionando o nível de 

acesso aos medicamentos com as perdas;  

VII - No abastecimento das farmácias das unidades de saúde, compatibilizando os recursos 

disponíveis com as necessidades;  

VIII - Na geração da estimativa anual da demanda de medicamentos para atender editais de 

processos licitatórios, no gerenciamento dos saldos dos itens contratados e no controle das 

verbas destinadas à Assistência Farmacêutica, com relação às requisições realizadas, através 

da interação com o Gestor Financeiro;  

IX - Através da inclusão de novos fármacos, na geração de cotações para indicar os valores 

que comporão a previsão orçamentária futura, contribuindo com a Diretoria de Gestão e 

Administração Financeira;  

X - Na participação das licitações auxiliando na análise de amostras de medicamentos;  
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XI - Na atualização de editais para favorecer a aquisição de medicamentos devidamente 

legalizados no país e garantir a entrega do medicamento por parte do fornecedor;  

XII - No assessoramento à Procuradoria Geral do Município em assuntos pertinentes à 

Assistência Farmacêutica;  

XIII - Participar da construção do Plano Municipal da Saúde junto ao secretário municipal 

seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal;  

XIV - Desempenhar outras atividades afins. 

5.10.  COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGIA E SAÚDE BUCAL 

Art. 72 - À Coordenadoria de Assistência Odontológica e Saúde Bucal compete:  

I - Prestar assistência ao Secretário Municipal de Saúde na tomada de decisões e na 

formulação e implementação de políticas de assistência odontológica; 

II - Organizar, administrar e dirigir as unidades assistenciais sob sua responsabilidade, 

acompanhando e avaliando as atividades executadas de acordo com as normas e diretrizes 

superiores da administração municipal; 

III - Dirigir, planejar, coordenar e avaliar a programação e execução de programas, projetos e 

atividades referentes à saúde bucal;  

IV - Prestar contas por resultados sobre o cumprimento das metas e objetivos do Plano de 

Governo, referentes à sua área de atuação; 

V - Promover e desenvolver estratégias de ação, referentes à sua área de atuação;  

VI - Dirigir, planejar, coordenar e avaliar a programação e execução de projetos e atividades 

referentes aos programas de sua área de atuação;  

VII - Acompanhar a alimentação dos programas cumprindo as metas estabelecidas para o 

repasse de recurso de outras esferas de governo;  
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VIII - Realizar atividades educativas com a proposta de prevenção em sua área de atuação;  

IX - Capacitar os profissionais de sua área de atuação para a melhoria da qualidade dos 

serviços de saúde;  

X - Participar da elaboração do Plano Municipal de Saúde propondo metas de trabalho;  

XI - Desempenhar outras atividades afins. 

5.11. COORDENADORIA DE TRANSPORTE EM SAÚDE 

Art. 73 - À Coordenadoria de Transporte em Saúde, compete planejar e coordenar o serviço 

de transporte de pessoas doentes, para a realização de consultas e exames através de veículos 

adequados, bem como através do serviço de ambulâncias para atendimento ambulatorial, bem 

como as seguintes atribuições:  

I - Prestar assistência ao Secretário Municipal de Saúde na tomada de decisões e na 

formulação e implementação de políticas, de programas e projetos relacionados ao 

atendimento de urgência e emergência;  

II - Dirigir, planejar, coordenar e avaliar a programação e execução de programas, projetos, 

atividades referentes à assistência ao paciente; 

III - Prestar contas por resultados sobre o cumprimento das metas e objetivos do Plano de 

Governo, referentes à sua área de atuação;  

IV - Garantir a remoção de pacientes em casos de urgência e emergência, que necessitarem de 

transporte de acordo com o componente pré-hospitalar da Política Nacional de Urgência e 

Emergência;  

V - Participar da construção do Plano Municipal da Saúde junto ao Secretário Municipal 

seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal;  

VI - Desempenhar outras atividades afins. 
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5.12. DIRETORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 

Art. 74 - Compete à Diretoria de Processamento de Dados transmitir as informações de saúde 

do Município, que são coletadas, para o Sistema de Informação em Saúde para a Atenção 

Básica (SISAB), através dos dados fornecidos mensalmente, o Ministério da Saúde 

disponibiliza recursos para melhorias na Atenção Básica. 

Parágrafo Único - Ainda compete ao CPD, dar suporte ao Secretário de Saúde em todos os 

quesitos que se façam necessários para um melhor desenvolvimento, melhoramento e 

avaliação do sistema de saúde municipal, oferecendo-lhe as informações contidas em todos os 

sistemas, bem como oferecer suporte técnico/manutenção para todos as unidades de saúde da 

sede e da zona rural, incluindo UPA 24hs, CAPS I e Centro de Saúde Aloísio Rocha. 

6. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art. 75 - A Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, órgão municipal, em 

conformidade com a Lei Federal nº. 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), alterada 

pela Lei 12.435/2011, e com a Lei Complementar 214, de 25 de abril de 2013, tem as 

seguintes competências:  

I - Organizar a gestão municipal de assistência social na forma de sistema descentralizado e 

participativo denominado Sistema Único de Assistência Social - SUAS;  

II - Planejar, organizar, executar o controle da política pública de assistência social aplicada 

no Município de Seabra-Ba, conforme preconiza o Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS;  

III - Incentivar e apoiar o pleno exercício dos direitos e deveres sociais dos cidadãos, em 

todas as expressões da cidadania, da liberdade, da igualdade e da democracia, associado à 

gestão de riscos e combate a situações de vulnerabilidade social da população;  

IV - Dar cumprimento ao princípio da equidade e ao caráter emancipatório da política de 

assistência social, promoção da ascensão social e integração à vida comunitária e a inclusão 

produtiva;  
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V - Implementar, executar, avaliar e vigiar os programas, projetos e serviços continuados de 

assistência social destinados a prevenir riscos e vulnerabilidades sociais, priorizando:  

a) o atendimento integral à família em caráter continuado fortalecendo sua função de 

proteção, prevenindo a ruptura dos seus vínculos, promovendo o seu acesso e usufruto 

de direitos, orientando e acompanhando membros da família em situações de ameaça 

ou violação de direitos, contribuindo na melhoria da qualidade de vida, oportunizando 

acesso a programas de transferência de renda e benefícios assistenciais;  

b) o apoio e proteção à população atingida por situações de emergência e calamidade 

pública, com a oferta de alojamentos provisórios, atenção e provisões materiais, 

conforme as demandas apresentadas e o atendimento a outras ocorrências de riscos 

sociais, a ser concedido o benefício eventual, mediante laudo social emitido por 

profissional de Serviço Social;  

c) a defesa e a proteção da criança e do adolescente em situação de risco social, 

fortalecendo vínculos familiares e comunitários, prevenindo ocorrências de violação 

de direitos, acolhendo temporariamente em instituição de acolhimento nos casos de 

perda de vínculos familiares e promovendo ações de caráter socioeducativo;  

d) o fortalecimento da convivência familiar e comunitária de adolescentes e jovens, 

contribuindo para o retorno e permanência na escola, por meio do desenvolvimento de 

atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação 

geral para a inclusão no trabalho; 

e) o atendimento à mulheres em situação de violência, propiciando condições de 

segurança física, emocional e o fortalecimento da autoestima pessoal e social, visando 

a superação da situação de violência, desenvolvimento de capacidades, oportunizando 

autonomia pessoal e social; 

f) o atendimento à pessoa idosa contribuindo no processo de envelhecimento saudável, 

no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos 

familiares e do convívio comunitário, prevenindo situações de risco social;  

g) a defesa e afirmação dos direitos da pessoa com deficiência e suas famílias, 

fortalecendo vínculos familiares, bem como, o desenvolvimento de capacidades e 
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potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias, na superação da 

vulnerabilidade social;  

h) o atendimento às pessoas em situação de rua, assegurando atividades direcionadas 

para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva do fortalecimento de 

vínculos interpessoais e familiares, oportunizando a construção de novos projetos de 

vida, da autonomia, da inserção social e da proteção às situações de violência;  

i) o estabelecimento de parceria com entidades da rede socioassistencial para a execução 

da Política Municipal de Assistência Social, apoiando a organização e o atendimento 

social à população; 

j) o fortalecimento dos Conselhos de Políticas Públicas e de defesa de direitos, visando a 

efetivação do controle social, bem como, a participação da sociedade civil a gestão 

operacional dos serviços da assistência social, compreendendo a manutenção 

patrimonial, a logística, suprimento, almoxarifado e recursos humanos; 

k) a gestão financeira e contábil, compreendendo a gestão orçamentária e financeira, 

convênios e contratos e o gerenciamento dos recursos da assistência social, do Fundo 

Municipal de Assistência Social, de forma compartilhada com o Conselho Municipal 

de Assistência Social - CMAS.  

VI - Formular, coordenar, executar e avaliar a Política Municipal de Assistência Social e do 

Sistema Único de Assistência Social, em consonância com a Política Nacional de Assistência 

Social e as deliberações e competências do Conselho Municipal de Assistência Social;  

VII - Realizar o planejamento operacional e o desenvolvimento de ações na área de 

assistência social no Município de Seabra-Ba;  

VIII - Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e/ou 

especial para as famílias, indivíduos e grupos que deles necessitem; 

IX - Contribuir com a inclusão, a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o 

acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais na área urbana e rural;  
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X - Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na família e 

que garantam a convivência e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários;  

XI - Planejar, organizar e executar políticas públicas de atendimento e proteção à infância e 

adolescência, idosos, à pessoa com deficiência, famílias, grupos e indivíduos em situação de 

vulnerabilidade social, mediante a participação das famílias, da sociedade e de entidades 

governamentais e não governamentais;  

XII - Prevenir situações de risco pessoal e social por meio do desenvolvimento de 

potencialidades do indivíduo, a convivência e o fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários;  

XIII - Monitorar os Serviços da rede socioassistencial pública e privada;  

XIV - Promover e participar de cursos, seminários, campanhas, pesquisas, fóruns e 

conferências na área de assistência social; 

XV - Prestar o atendimento assistencial destinado à famílias e indivíduos que se encontram 

em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e ou 

psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas 

socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras; 

XVI - Mobilizar, por meio da informação, divulgação e sensibilização os cursos de 

qualificação profissional e demais oportunidades nos territórios, visando a inclusão produtiva 

e emancipação social;   

XVII - Garantir a oferta de serviços de proteção social especial, na modalidade de média 

complexidade, garantindo a proteção e o atendimento às famílias e indivíduos que se 

encontram em situação de risco pessoal e social, e que tenham os seus direitos violados, mas 

cujos vínculos familiares não foram rompidos;  
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XVIII - Oferecer os serviços de alta complexidade, garantindo a proteção integral, moradia, 

alimentação, higienização às famílias e indivíduos sem referência e àqueles que necessitam 

ser retirados de seu núcleo familiar e/ou comunitário;  

XIX - Desenvolver diretamente e/ou em parceria com o governo estadual e federal, os 

programas de atendimento e proteção à criança e ao adolescente, idosos, à pessoa com 

deficiência, famílias, grupos e indivíduos;  

XX - Inserir as famílias no CADÚNICO para Programas Sociais, conforme orientação do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;  

XXI - Promover, em conjunto com os Conselhos afins da Secretaria de Assistência Social, as 

Conferências Municipais;  

XXII - Intermediar convênios e instrumentos congêneres, com entidades privadas sem fins 

lucrativos e órgãos da administração direta e indireta da União, Estados e outros Municípios;  

XXIII - Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais; 

XXIV - Exercer a execução orçamentária no âmbito da Secretaria;  

XXV - Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria;  

XXVI - Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais no âmbito da Secretaria;  

XXVII - Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre 

eventuais alterações; 

XXVIII - Valorizar o desenvolvimento e a capacitação continuada dos recursos humanos da 

área de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, relacionados aos 

setores governamentais e não-governamentais. 

Art. 76 - A Secretaria Municipal de Assistência Social é constituída das seguintes unidades 

organizacionais: 
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I – Assistência e Setores: 

a) Secretaria de Gabinete; 

b) Assistência Jurídica (Técnico de Referência); 

II – Coordenadoria do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS; 

III – Coordenadoria do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS; 

IV – Coordenadoria de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS: 

V – Coordenadoria de Gestão do CadÚnico; 

VI - Supervisão de Proteção Social Básica – PSB; 

VII - Supervisão de Proteção Social Especial - PSE: 

VIII – Diretoria de Vigilância Sócioassistencial;  

IX - Diretoria de Processamento de Dados; 

X - Diretoria de Assistência Social; 

XI - Diretoria de Desenvolvimento Social; 

XII - Diretoria de Regência Musical; 

XIII - Diretoria de Políticas Públicas para Mulheres - COORPOM; 

XIV - Assessoria de Gestão e Manutenção Orçamentária e Financeira; 

XV - Assessoria de Promoção da Igualdade Racial - PIR; 

XVI - Assessoria de Gestão e Manutenção dos Conselhos;  

XVII - Assessoria de Iniciação Ocupacional e Preparação para o Trabalho; 
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XVIII - Departamento Assistência Sócio Cultural. 

6.1. COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO 

Art. 77 - Ao Secretário Municipal de Assistência Social, além das atribuições que lhes são 

conferidas na Lei Orgânica do Município e em outros instrumentos, compete: 

I - Articular a política de Assistência Social, bem como planejar, dirigir, coordenar e orientar 

a execução das atividades dos Equipamentos e Coordenações e exercer outras atribuições que 

lhe forem conferidas, em sua área de competência; 

II - Estabelecer diretrizes para a prestação de serviços socioassistenciais, observando as 

diretrizes e deliberações das instâncias superiores;  

III - Coordenar a proposição de critérios de transferências de recursos do Fundo Municipal de 

Assistência Social para a implementação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no 

município, observando as diretrizes emanadas pelas instâncias superiores, Secretarias 

Nacional e Estadual de Assistência Social, assim como as deliberações das Conferências 

Nacionais, Estaduais e Municipais e, da mesma forma, as deliberações dos Conselhos 

Nacional, Estadual e Municipal da Assistência Social;  

IV - Aprovar a proposta orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social e do 

Fundo Municipal de Assistência Social, a ser encaminhada para apreciação e aprovação do 

Conselho Municipal de Assistência Social; 

V - Observar o planejamento das ações socioassistenciais para o município, conforme as 

deliberações da Conferência Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal de 

Assistência Social;  

VI - Autorizar a despesa do Órgão, dentro dos limites de sua competência; 

VII - Baixar portarias, ordens de serviço, circulares e instruções que versem sobre os assuntos 

de interesse interno do órgão;  
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VIII - Expedir Resoluções sobre assuntos de competência do órgão que dirige; 

IX - Indicar, para execução de ato próprio, servidores a serem designados para funções de 

direção e assessoramento de gestão, na sua unidade organizacional;  

X - Manifestar-se em processos atinentes à Secretaria Municipal de Assistência Social, 

quando cabível ou lhe for solicitado, os quais devam ser decididos pelo Prefeito Municipal;  

XI - Coordenar, de modo geral, todas as unidades organizacionais e atividades que lhe são 

afetas;  

XII - Viabilizar os meios e procedimentos necessários à gestão e operacionalização da 

Política Municipal de Assistência Social, para atendimento dos segmentos priorizados pela 

legislação em vigor;  

XIII - Promover um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade civil 

organizada, visando ao desenvolvimento de serviços, programas e projetos sob as bases do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS;  

XIV - Promover a organização e coordenação geral do sistema municipal de assistência 

social;  

XV - Articular com os órgãos das três esferas de governo, bem como as instituições não 

governamentais;  

XVI - Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência;  

XVII - Encaminhar ao Setor competente, para que seja objeto de apuração, relatório escrito 

de irregularidades cometidas pelo servidor no exercício de suas atribuições, com descrição 

detalhada da conduta, para que sejam tomadas as providências cabíveis;  

XVIII - Coordenar o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), o qual é responsável 

pela elaboração do Plano de Aplicação e Execução dos recursos nele alocados;  
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XIX - Participar do Colegiado Estadual dos Gestores de Assistência Social – COEGEMAS;  

XX - Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência;  

XXI - Autorizar empenho e pagamento de despesas, movimentarem as contas e transferências 

financeiras, firmar contratos, convênios ou termos similares, em nome do Município; 

XXII - Autorizar a realização de licitação, sua dispensa ou declaração de inexigibilidade, nos 

termos da legislação pertinente;  

XXIII - Expedir resoluções para execução de decretos ou regulamentos; 

XXIV - Praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo 

Prefeito Municipal. 

6.1.1. SECRETARIA DE GABINETE 

Art. 78 - À Secretaria de Gabinete (Chefe de Gabinete) compete: 

I - O assessoramento ao Secretário Municipal no desempenho de suas atribuições, 

especialmente na articulação político-institucional;  

II - A promoção e a constante articulação da SEMAS com o público, organismos 

governamentais, organizações da sociedade civil e com o Poder Legislativo;  

III - Orientar, supervisionar, dirigir e controlar as atividades do Gabinete;  

IV - Elaboração de atos de mero expediente;  

V - Controle da documentação da Secretaria Municipal de Assistência Social;  

VI - Preparar a agenda do Secretário;  

VII - Transmitir aos colaboradores da Secretaria as determinações, ordens e instruções;  
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VIII - Auxiliar o Secretário no planejamento e coordenação das atividades Administrativas;  

IX - Representar o Secretário quando por este designado;  

X - Participar das diversas ações promovidas pela Secretaria, orientando e acompanhando as 

atividades de promoção e desenvolvimento;  

XI - Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência. 

6.1.2. ASSISTÊNCIA JURÍDICA (TÉCNICO DE REFERÊNCIA) 

Art. 79 - A Assistência Jurídica (Técnico de Referência) é o cargo consultivo jurídico da 

secretaria municipal, cabendo-lhe: 

I - Assessorar o Gabinete e demais órgãos da Secretaria em matérias do Direito;  

II - Representar e defender jurídica e extrajudicialmente os direitos e interesses do Município 

e da Secretaria de Assistência Social; 

III - Assessorar o Secretário de Assistência Social nos atos executivos relativos a atos de 

gestão delegados; 

IV - Orientar quanto aos aspectos legais e de direito nas assinaturas de Convênios, Contratos 

e Acordos em geral; 

V - Pronunciar-se sobre os assuntos de interpretação de Leis, Decretos e Atos Administrativos 

diversos; 

VI - Redigir projetos e Leis, justificativa de vetos, regulamentos, contratos e outros 

documentos de natureza jurídica. 

6.2. SUPERVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CRAS 

Art. 80 - À Supervisão do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, compete: 
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I - Organizar a gestão da rede socioassistencial;  

II – Ofertar serviços de Proteção Social Básica, quer seja, Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família, Serviço de Fortalecimento de Vínculos (crianças, adolescentes e idosos), 

Serviço de Proteção Social em Domicílio à Pessoa Idosa e a Pessoa com Deficiência;  

III – Planejar, articular e organizar o trabalho social com famílias do PAIF, bem como com o 

público prioritário;  

IV – Garantir ao usuário o acesso a renda, serviços, programas e projetos, conforme a 

complexidade da demanda;  

V – Possibilitar o acesso de um grande número de famílias à rede de Proteção Social de 

Assistência Social;  

VI – Prevenir a ocorrência de situação de vulnerabilidade e riscos sociais nos territórios;  

VII – Efetivar a referência e a contrarreferência do usuário na rede socioassistencial do 

Sistema Único de Assistência Social - SUAS;  

VIII – Promover a articulação intersetorial e a busca ativa, realizadas no território dos CRAS;  

IX – Socializar as informações, a todos os usuários, sobre o direito ao benefício do BPC e os 

meios de exercê-lo;  

X – Orientar quanto a documentação necessária para requerer o benefício do BPC, bem como 

preenchimento do formulário;  

XI – Agendar o atendimento na Agência de Previdência Social, bem como orientação sobre o 

acesso à Junta de Recursos da Previdência Social;  

XII – Acompanhar os beneficiários do BPC e de suas famílias, garantindo o acesso à rede de 

serviços socioassistenciais e a outras políticas públicas;  
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XIII – Contribuir com o processo revisional do BPC/LOAS, conforme diretrizes emanadas do 

MDS e INSS;  

XIV – Manifestar-se através de relatórios e outros documentos sobre assuntos de sua área de 

competência; 

XV – Inserir os/as beneficiários/as do Benefício de Prestação Continuada – BPC no 

CADÚnico. 

6.3. SUPERVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS  

Art. 81 - À Supervisão do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - 

CREAS de Média Complexidade compete coordenar os seguintes Serviços:  

I – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Famílias e indivíduos – PAEFI;  

II – Serviço Especializado em Abordagem Social;  

III - Serviço de Proteção Social ao Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa 

de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC);  

IV – Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos e suas 

Famílias;  

V - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua; 

VI – Serviço de Acolhimento Institucional à Adolescente; 

VII – Serviço de Acolhimento Institucional à Pessoas em Situação de Rua;  

VIII – Serviço de Acolhimento Institucional à Mulher. 

Parágrafo Único - A Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

atenderá preferencialmente as demandas do CREAS, e com atribuição de orientar o Secretário 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0ACM5QF/QCL9SYGQPPB7SQ

Segunda-feira
28 de Fevereiro de 2022

71 - Ano  - Nº 3868



 

 

 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Rua Horácio de Matos, nº 99, Centro - CEP 46900-000  

Municipal de Assistência Social no desenvolvimento de suas atividades e na gestão da rede 

pública municipal de assistência social, assim como opinar sobre contratações, convênios 

execução de políticas públicas, gestão de recursos públicos e prestação de conta dos recursos 

dos orçamentos da saúde. 

Art. 82 - Ao Centro de Convivência compete:  

I – Desenvolver atividades com o intuito de fortalecer vínculos familiares e comunitários;  

II – Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de 

situação de fragilidade social vivenciadas;  

III – Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços 

socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de Assistência Social;  

IV – Desenvolver projetos, estratégias para estimular e potencializar recursos das pessoas 

com deficiência e pessoas idosas, bem como de suas famílias e da comunidade, no processo 

de inclusão social;  

V – Desenvolver atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no 

desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades;  

VI – Contribuir para resgatar e preservar a integridade e a melhor qualidade de vida dos 

usuários;  

VII – Oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades e potencialidades, de defesa 

de direitos e o estímulo a participação cidadã;  

VIII – Realizar procedimentos referentes à concessão do benefício de passe livre. 

6.4. COORDENADORIA DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTENCIA 

SOCIAL – SUAS 

Art. 83 - Á Coordenadoria de Gestão do Sistema Único de Assistência Social compete:  
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I - Conduzir a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social; 

II - Elaborar diagnóstico municipal da cobertura de serviços da Política de Assistência Social;  

III - Elaborar e acompanhar a execução do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA), em conjunto com a Diretoria de 

Gestão Orçamentária e Financeira, garantindo ampla participação das unidades 

organizacionais da SEMAS e Conselhos;  

IV - Submeter a LOA, LDO e PPA, relativos à política de assistência social e unidades 

vinculadas à SEMAS, à apreciação e deliberação dos Conselhos afetos;  

V - Acompanhar as deliberações dos conselhos de políticas públicas e de direitos afetos à sua 

área de competência;  

VI - Acompanhar os projetos de lei das três esferas de governo afetos à política de assistência 

social;  

VII - Prestar o assessoramento técnico e operacional aos conselhos, administrativamente 

vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social;  

VIII - Participar da elaboração do cronograma de desembolso relativo às unidades 

orçamentárias vinculadas à SEMAS;  

IX - Coordenar e acompanhar o trabalho da equipe técnica da Coordenação, assegurando a 

realização de supervisões sistemáticas;  

X - Articular-se às demais coordenações, setores e assessorias para a sistematização das 

informações, geradas pelas unidades organizacionais da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, em relatório anual (qualiquantitativo) de gestão da política municipal de assistência 

social e para o planejamento das ações;  

XI - Promover a articulação da rede socioassistencial com demais órgãos da administração 

direta e indireta;  
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XII - Planejar, organizar e promover a capacitação continuada da equipe vinculada à sua 

Coordenação, de acordo com a demanda detectada nas supervisões;  

XIII - Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência. 

6.5. DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB 

Art. 84 - À Diretoria de Proteção Social Básica compete:  

I - Implementar ações de proteção social básica que visem prevenir situações de 

vulnerabilidades e de risco social, apresentadas por indivíduos e famílias;  

II - Regular os serviços, programas, projetos e benefícios de proteção básica quanto ao 

conteúdo, cobertura, ofertas, acesso e padrões de qualidade;  

III - Propor pesquisas e estudos que viabilizem a melhoria das ações da rede de proteção 

social básica;  

IV - Definir diretrizes para identificação e organização de programas, projetos, benefícios e 

serviços de proteção social básica, tendo como referência a unidade organizacional e a 

hierarquização das ações;  

V - Incentivar a atuação intersetorial e a articulação da rede de proteção social básica com as 

demais políticas;  

VI - Promover eventos de capacitação, abrangendo técnicos, dirigentes de entidades, 

conselheiros, visando à elevação da qualidade dos serviços prestados;  

VII - Articular com a rede de proteção social especial e de defesa dos direitos humanos de 

modo a garantir a melhoria do atendimento prestado aos indivíduos e famílias; 

VIII - Divulgar programas e serviços de proteção social básica, de modo a garantir um 

intercâmbio entre os diferentes setores da sociedade na discussão e proposição das ações;  
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IX - Coordenar e acompanhar a avaliação do Benefício de Prestação Continuada - BPC, 

procurando incluir os beneficiários nos programas e serviços de assistência social, com vistas 

à melhoria das condições de vida e o fortalecimento da convivência familiar e comunitária;  

X - Implementar, em forma de cooperação intergovernamental e intersetorial, ações de 

proteção social básica, visando prevenir situações de vulnerabilidade e riscos sociais e o 

fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.  

XI- Coordenar e monitorar a concessão dos benefícios eventuais e de transferência de renda;  

XII - Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência. 

6.6. DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – PSE 

Art. 85 - À Diretoria de Proteção Social Especial compete:  

I - Coordenar a implementação e a execução de serviços e programas de proteção especial 

para atendimento a segmentos populacionais, que se encontram em situação de risco 

circunstancial ou conjuntural, além das desvantagens pessoais e sociais;  

II - Regular os serviços, programas e benefícios de proteção social especial quanto ao 

conteúdo, cobertura, ofertas, acesso e padrões de qualidade;  

III - Propor pesquisas e estudos que viabilizem a melhoria das ações da rede de proteção 

social especial;  

IV - A definição de diretrizes para a identificação e organização de programas, benefícios e 

serviços de proteção social especial, tendo como referência a unidade organizacional e a 

hierarquização das ações;  

V - Implementar e propor de ações intersetorial e multidisciplinares que possibilitem a 

proteção social especial ao cidadão e à família, promovendo a integração comunitária dos 

usuários na Política de Assistência Social;  
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VI - Analisar as demandas e contrarreferência às solicitações das entidades prestadoras de 

serviços da rede de proteção social especial, no que se refere ao cofinanciamento de serviços 

continuados e a execução de projetos;  

VII - Promover eventos de capacitação, abrangendo técnicos, dirigentes de entidades, 

conselheiros, visando à elevação da qualidade dos serviços prestados;  

VIII - Realizar o monitoramento da rede de proteção social especial e a implementação de 

mecanismos de controle e avaliação, em articulação com as unidades organizacionais da 

SEMAS, outras Secretarias do município, assim como do Governo do Estado, através de seu 

órgão competente;  

IX - A articulação com os serviços da rede de proteção social básica de modo a garantir a 

melhoria do atendimento prestado aos indivíduos e famílias;  

X - Divulgar programas e serviços de proteção social especial, de modo a garantir intercâmbio 

entre os diferentes setores da sociedade na discussão e proposição das ações;  

XI - Coordenar a implementação das ações da Política Municipal de Assistência Social, e das 

políticas setoriais de atenção a infância e adolescência, idosos, à pessoa com deficiência, 

famílias, grupos e indivíduos;  

XII - Implementar, em forma de cooperação intergovernamental e intersetorial, de ações de 

proteção social especial, visando prevenir situações de vulnerabilidade, riscos sociais, 

violações de direito e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 

Art. 86 - Ao Setor de Gestão de Alta Complexidade compete coordenar os seguintes 

Serviços:  

I – Serviço de Acolhimento Institucional à Adolescente;  

II – Serviço de Acolhimento Institucional à Pessoas em Situação de Rua;  

III – Serviço de Acolhimento Institucional à Mulher. 
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6.7. COORDENADORIA DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO 

Art. 87 - À Coordenadoria de Gestão do Cadastro Único compete: 

I – Planejar atividades voltadas para a promoção de reuniões entre as famílias beneficiárias e 

escola;  

II – Orientar as famílias sobre as condicionalidades do Programa Bolsa Família;  

III - Aprimorar a estrutura do ambiente destinado a cadastramento e digitação;  

IV - Capacitar os entrevistadores para o Cadastro Único;  

V - Realizar ações que viabilizem a emissão coletiva de documentos de registro civil;  

VI - Ações de divulgação e comunicação de campanhas de atualização Cadastral;  

VII - Coordenar o desenvolvimento de atividades de notificação e acompanhamento das 

famílias que não cumprem condicionalidades;  

VIII - Realizar campanhas de esclarecimento sobre aqueles que podem ser cadastrados, bem 

como para esclarecimento de critérios para concessão de benefícios;  

IX – Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência. 

Art. 88 - Ao Departamento de Benefícios Socioassistenciais compete:  

I - Socializar das informações sobre o direito ao benefício do BPC e os meios de exercê-los a 

todos os usuários;  

II – Elaborar o diagnóstico das vulnerabilidades sociais, em conjunto com o órgão gestor, 

para atualização dos critérios de concessão dos benefícios eventuais;  

III – Elaborar em conjunto com o órgão gestor, instrumental de registro de cada uma das 

concessões dos benefícios, bem como seu acompanhamento;  
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IV – Elaborar relatórios periódicos para o órgão gestor;  

V – Respeitar a regulamentação dos benefícios eventuais aprovadas pelo CMAS;  

VI – Realizar a concessão do benefício ao usuário da Proteção Social Básica e, em casos 

específicos, ao Público da Proteção Social Especial;  

VII – Acompanhar os beneficiários e emitir relatórios periódicos, realizar monitoramento e 

avaliação;  

VIII - Atualizar a regulamentação dos benefícios eventuais de acordo com as novas regras, 

com a participação do CMAS e da equipe técnica dos CRAS e CREAS;  

IX – Disponibilizar equipe técnica e estrutura adequada, em período integral, para o 

atendimento e a concessão dos benefícios eventuais. 

6.8. DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL 

Art. 89 - À Diretoria de Vigilância Socioassistencial compete: 

I - Elaborar e atualizar, periodicamente, o diagnóstico Socioterritorial que deve conter 

informações específicas dos riscos e vulnerabilidades e da consequente demanda de serviços 

de proteção social básica e de proteção social especial, bem como informações igualmente 

específicas referentes ao tipo e volume de serviços efetivamente disponíveis e ofertados à 

população;  

II - Contribuir com as áreas de gestão e de proteção social básica e especial, na elaboração de 

planos e diagnósticos, bem como na elaboração dos diagnósticos circunscritos aos territórios 

de abrangência de cada CRAS;  

III - Colaborar com a gestão no planejamento das atividades pertinentes ao cadastramento e 

atualização cadastral do CADÚNICO em âmbito municipal;  
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IV - Utilizar a base de dados do CADÚNICO como ferramenta para construção de mapas de 

vulnerabilidade social dos territórios, para traçar o perfil de populações vulneráveis e para 

estimar a demanda potencial dos serviços de Proteção Social Básica e sua distribuição no 

território;  

V – Fornecer, sistematicamente, às unidades da rede socioassistencial, especialmente aos 

CRAS e CREAS, informações e indicadores territorializados, produzidos a partir de dados do 

CADÚNICO e de outras fontes, objetivando auxiliar as ações de busca ativa e subsidiar as 

atividades de planejamento e avaliação dos próprios serviços;  

VI - Utilizar os cadastros, bases de dados e sistemas de informações e dos programas de 

transferência de renda e dos benefícios assistenciais como instrumentos permanentes de 

identificação das famílias que apresentam características de potenciais demandantes dos 

distintos serviços socioassistenciais e, com base em tais informações, planejar, orientar e 

coordenar ações de busca ativa a serem executas pelas equipes dos CRAS e CREAS;  

VII – Fornecer, sistematicamente, aos CRAS e CREAS listagens territorializadas das 

famílias, em descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família, com bloqueio 

ou suspensão do benefício e monitorar a realização da busca ativa destas famílias pelas 

referidas unidades;  

VIII - Organizar, normatizar e gerir, no âmbito da Política de Assistência Social, o sistema de 

notificações para eventos de violação de direitos, estabelecendo instrumentos e fluxos 

necessários à sua implementação e funcionamento. Tal sistema deve contemplar, no mínimo, 

o registro e notificação de violações de direitos que envolvam eventos de violência 

intrafamiliar, de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes e de trabalho infantil;  

IX – Orientar os procedimentos de registro das informações, referentes aos atendimentos 

realizados pelas unidades da rede socioassistencial, zelando pela padronização e qualidade 

dos mesmos, uma vez que tais informações são de fundamental relevância para a 

caracterização da oferta de serviços e para a notificação dos eventos de violação de direitos;  
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X - Coordenar e acompanhar a alimentação dos sistemas de informação de onde provêm 

dados sobre a rede socioassistencial e sobre os atendimentos por ela realizados, mantendo 

permanente diálogo com as áreas de Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial, 

que são diretamente responsáveis pela provisão dos dados necessários à alimentação dos 

sistemas específicos ao seu âmbito de atuação;  

XI - Responsabilizar-se pela gestão e alimentação de outros sistemas de informação, que 

provêm dados sobre a rede socioassistencial e sobre os atendimentos por ela realizados, 

quando estes não forem específicos de um programa, serviço ou benefício;  

XII – Analisar, periodicamente, os dados dos sistemas de informação anteriormente referidos, 

utilizando-os como base para produção de estudos e de indicadores;  

XIII - Coordenar, em âmbito nacional, estadual e municipal, o processo de realização anual 

do Censo SUAS, zelando pela qualidade das informações coletadas;  

XIV - Estabelecer, com base nas normativas existentes e no diálogo com as demais áreas 

técnicas, padrões de referência para avaliação da qualidade dos serviços ofertados pela rede 

socioassistencial e monitorá-los por meio de indicadores;  

XV – Coordenar, de forma articulada com as áreas de Proteção Social Básica e de Proteção 

Social Especial da Secretaria, as atividades de monitoramento da rede socioassistencial 

pública e privada, de forma a avaliar, periodicamente, a observância dos padrões de referência 

relativos à qualidade dos serviços ofertados;  

XVI - Estabelecer articulações intersetoriais de forma a ampliar o conhecimento sobre os 

riscos e vulnerabilidades que afetam as famílias e indivíduos num dado território, colaborando 

para o aprimoramento das intervenções realizadas;  

XVII - Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência. 

6.9. DIRETORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 
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Art. 90 - A Diretoria de Processamento de Dados e Tecnologia da Informação compete:  

I - Auxiliar na tomada de decisões no que diz respeito à implantação de novas tecnologias de 

informação; 

II - Atuar na produção do material de divulgação impresso;  

III - Prestar suporte e manutenção, sempre que houver ferramentas disponíveis que permitam, 

tanto de software quanto de hardware, nos equipamentos da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e de seus respectivos programas;  

IV - Avaliar os pedidos de compras de equipamentos tecnológicos que serão utilizados tanto 

na Secretaria Municipal de Assistência Social como nos programas a ela subordinados;  

V - Propor soluções tecnológicas ou capacitações que tornem o trabalho mais profissional ou 

que se façam necessárias para o bom andamento dos serviços prestados;  

VI - Zelar pelo bom funcionamento da rede interna e externa da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, efetuando sempre que necessário restrições e manutenções preventivas;  

VII - Dar suporte em eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 

designando funcionários do próprio setor ou de outros setores, quando se fizer necessário;  

VIII - Emitir relatórios de períodos não maiores que 01 (um) ano informando sobre os 

avanços e dificuldades encontrados bem como informações sobre os serviços prestados;  

IX - Desenvolver a inserção dos dados nos sistemas oficiais da assistência social nos níveis 

federal, estadual e municipal, bem como realizar a sua interface e atualizações; 

X – Realizar demais atividades ligadas ao desenvolvimento de sua função. 

6.10. DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Art. 91 - Compete à Diretoria de Assistência Social: 
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I - Dar proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

II - Elaborar e executar campanhas de higiene, educação e planejamento familiar; 

III - Promover programas de alimentação para as gestantes, crianças e idosos carentes;  

IV - Organizar, criar e dar manutenção a creches; 

V - Colaborar com órgãos afins na esfera estadual e federal;  

VI - Planejar, fiscalizar e executar as ações de assistência social no âmbito municipal;  

VII - Realizar a prestação de serviços de proteção à criança, ao adolescente, às pessoas 

portadoras de deficiência e às famílias que se encontram 

VIII - Elaborar o Plano Municipal de Assistência Social, de acordo com as políticas e 

diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Assistência Social, integrando-o ao Plano de 

Desenvolvimento do Município; 

IX - Viabilizar a execução de ações de forma que ampliem o mercado de trabalho local; 

X - Conceder benefícios eventuais em casos de pobreza extrema ou outros casos de 

emergência, quando assim for decididamente comprovado; 

XI - Prestar apoio técnico administrativo aa Conselho Municipal de Assistência Social; 

XII - Coordenar, supervisionar e apoiar as ações de assistência social em articulação como 

Conselho Municipal de Assistência Social; 

XIII - Prestar apoio técnico às organizações de caráter público e sem fins lucrativos que 

desenvolvam atividades de promoção humana e desenvolvimento social, garantindo o acesso 

dos munícipes à condição de cidadania;  

6.11. DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Art. 92 - Compete à Diretoria de Desenvolvimento Social: 
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I - Coordenar, gerenciar e monitorar a política de gestão de servidores da Secretaria de 

Assistência Social, observando as diretrizes formuladas pela Secretaria Municipal de 

Administração e do Sistema Único de Assistência Social; 

II - Formular e executar a política de capacitação e desenvolvimento da Secretaria de 

Assistência Social, de acordo com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS; 

III - Gerenciar o cadastro dos servidores no CADSUAS;  

IV - Coordenar a política de estágio no âmbito da Secretaria de Assistência Social, de acordo 

com as diretrizes fixadas pela Lei Federal de Estágio nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008; 

V - Planejar, coordenar, executar e monitorar as atividades administrativas relativas à gestão 

de pessoas da Secretaria Municipal de Assistência Social;  

VI - Implementar normas e protocolos específicos para garantir a qualidade de vida e 

segurança aos servidores na prestação dos serviços socioassistenciais; 

VII - Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência. 

VIII - Elaborar e executar campanhas de higiene, educação e planejamento familiar; 

IX - Promover programas de alimentação para as gestantes, crianças e idosos carentes;  

X - Organizar, criar e dar manutenção a creches; 

XI - Colaborar com órgãos afins na esfera estadual e federal;  

XII - Planejar, fiscalizar e executar as ações de assistência social no âmbito municipal;  

XIII - Realizar a prestação de serviços de proteção à criança, ao adolescente, às pessoas 

portadoras de deficiência e às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade neste 

Município; 
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XIV - Elaborar o Plano Municipal de Assistência Social, de acordo com as políticas e 

diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Assistência Social, integrando-o ao Plano de 

Desenvolvimento do Município; 

XV - Coordenar, supervisionar e apoiar as ações de assistência social em articulação como 

Conselho Municipal de Assistência Social; 

XVI - Coordenar a elaboração dos planos, programas e projetos setoriais da SEMAS, 

compatibilizando-os com os objetivos, princípios e diretrizes gerais do Governo Municipal; 

XVII - Acompanhar o controle e avaliar os planos, programas e projetos e elaboração de 

relatórios, que se fizerem necessários, com a participação das unidades departamentais; 

XVIII - Assessorar, em conjunto ao Conselho Municipal de Assistência Social, na 

metodologia de elaboração, acompanhamento e avaliação de programas e projetos, assim 

como, elaborar o edital proponente de programas e projetos com aval do Secretário; 

XIX - Apoiar os departamentos na articulação intra e intergovernamental e intersetorial, 

inclusive com organizações não-governamentais, necessária à compatibilização das políticas, 

planos, programas e projetos; 

XX - A manutenção de cadastro das entidades, que estiverem dentro dos critérios exigidos 

para o registro;  

XXI - Elaborar, em parceria com os departamentos, de relatório físico dos convênios ou 

similares firmados pela Secretaria Municipal de Assistência Social;  

XXII - Elaborar e coordenação do Plano Plurianual junto aos departamentos;  

XXIII - Elaborar e coordenar o Relatório de Gestão junto aos departamentos;  

XXIV - Manter o acervo documental dos programas; 
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XXV - Acompanhar toda a execução do Convênio com entidades não-governamentais e com 

a esfera estadual e federal, adotando medidas administrativas necessárias ao fiel cumprimento 

das disposições do Convênio;  

XXVI - Implantar o Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação da Rede 

Socioassistencial;  

XXVII - Monitorar e avaliar, em conjunto com o Departamento afeto no que couber, os 

serviços socioassistenciais a partir das referências do Sistema Municipal de Monitoramento e 

Avaliação e legislação vigente;  

 

XXVIII - Instituir e monitorar as comissões de serviços, observando o cumprimento do 

Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação;  

XXIX - Elaborar, aplicar e revisar, sistematicamente, os instrumentos de monitoramento e 

avaliação de serviços, considerando indicadores e qualidade do SEMA;  

XXX - Subsidiar tecnicamente os conselhos com dados sobre o funcionamento da rede, 

quanto ao serviço prestado, demandas e potencialidades, como subsídio para deliberação 

acerca dessa matéria;  

XXXI - Orientar tecnicamente os serviços socioassistenciais sobre as diretrizes e princípios 

da política de assistência social;  

XXXII – Manifestar-se, através de relatório técnico, sobre o trabalho realizado pelos serviços 

socioassistenciais, bem como a adesão dos encaminhamentos propostos durante o processo de 

monitoramento e avaliação para subsidiar o Conselho Municipal de Assistência Social, no 

processo de deliberação quanto à celebração de convênios;  

XXXIII – Realizar visitas de acompanhamento e orientação, para o cumprimento do Sistema 

de Monitoramento e Avaliação dos serviços, em conjunto com Núcleo de Gestão de Compras, 

Contratos e Convênios;  
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XXXIV – Socializar, as informações do processo de monitoramento e avaliação, para as 

demais diretorias;  

XXXV – Apresentar proposta de formação e capacitação continuada, em conjunto com o 

Núcleo de Gestão de Trabalho e Pessoas, de acordo com a necessidade da rede de serviços 

socioassistencial;  

XXXVI – Construir indicadores de avaliação da rede de serviços socioassistencial que 

permitam a avaliação de processos e a aferição de resultados;  

XXXVII – Conduzir o processo de avaliação dos serviços da rede socioassistencial, em 

conjunto com as diretorias;  

XXXVIII – Articular com Núcleo de Tecnologia da Informação na identificação de dados a 

serem inseridos no Sistema Municipal de Informações do Sistema Único de Assistência 

Social de Seabra-Ba;  

XXXIX – Realizar o monitoramento da rede de proteção social básica e especial e 

implementar mecanismos de controle e avaliação, em articulação com outras unidades 

organizacionais da Secretaria e Governo do Estado, através de seu órgão competente;  

XXXX – Controlar e acompanhar o andamento dos projetos apresentados pela rede 

socioassistencial e Conselhos afetos a área, aprovados pelas fontes financiadoras. 

6.12. DIRETORIA DE REGÊNCIA MUSICAL 

Art. 93 - Compete à Diretoria de Regência Musical: 

I – Realizar vivências na área musical, de forma teórica e prática; 

II – Oportunizar aos beneficiários a experiência com o instrumento musical, ensinando-lhes 

seu manuseio, manutenção e conservação; 

III – Ensino aos beneficiários de voltado à filarmônica, fanfarras e bandas municipais; 
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IV – Oferecer através da música aprendizado e um mecanismo de inserção profissional e 

cultural; 

V – Ensino aplicado de iniciação musical partitura, solfejo e prática musical; 

VI – Estabelecer através da arte musical uma experiência de significância coletiva e 

individual de elevação da autoestima dos beneficiários; 

VII – Formular e executar calendário anual de atividades artísticas municipais voltados para o 

pleno exercício da vontade criativa musical; 

VIII – Criar um liâme de ligação entre a sociedade e a experiência musical, oportunizando 

inserção social; 

IX – Responsabilizar pelo zelo, manutenção e reparo dos equipamentos e instrumentos 

musicais; 

X – Reger, organizar, coordenar, executivamente e musicalmente, o movimento de fanfarras e 

filarmônicas municipais; 

XI – Fomentar o estudo da música para estabelecer uma tradição cultural musical identitária 

no município de Seabra-Ba;   

XII – Estimular e apoiar o desenvolvimento de bandas, grupos musicais e artistas jovens 

criando uma verdadeira rede municipal de arte musical. 

  

6.13. DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES – 

COORPROM 

Art. 94 - A Diretoria de Políticas Públicas para as Mulheres - COORPOM compete: 

I - Formular, assessorar e monitorar o desenvolvimento, e implementar políticas voltadas para 

a valorização e a promoção da população feminina;  
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II - Propor, monitorar e coordenar a execução de políticas específicas para as mulheres nas 

áreas de saúde, educação, cultura, esporte, lazer, habitação, trabalho e prevenção e combate à 

violência, em articulação com os movimentos organizados da sociedade civil e órgãos 

públicos federais, estaduais e de outros municípios;  

III - Elaborar, propor, articular e coordenar políticas públicas para a mulher, na perspectiva da 

governabilidade em gênero;  

IV - Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência. 

6.14. ASSESSORIA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA 

Art. 95 - À Assessoria de Gestão e Manutenção Orçamentária e Financeira compete: 

I - Planejar, coordenar, executar e controlar a utilização dos recursos que compõe o Fundo 

Municipal de Assistência Social, sob a determinação do Gestor da SEMAS, bem como sob a 

orientação e fiscalização do Conselho Municipal de Assistência Social;  

II - Planejar, coordenar, executar e controlar a utilização dos recursos que compõem o Fundo 

Municipal de Assistência Social - FMAS;  

III - Executar e controlar a utilização dos recursos que compõe o Fundo Municipal da 

Infância e da Adolescência - FIA, sob a determinação e fiscalização do Conselho Municipal 

da Criança e do Adolescente - CMDCA;  

IV - Coordenar, orientar e supervisionar as atividades pertinentes ao apoio administrativo 

financeiro e operacional da Secretaria Municipal de Assistência Social;  

V - Articular com todos os Equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social - 

SEMAS, com o objetivo de cumprir as metas e programas de trabalho estabelecidos;  

VI - Facilitar o processo decisório por meio do fluxo constante e de informações entre Setores 

e Coordenações da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS;  
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VII - Coordenar e a executar atividades relacionadas com a realização de compra ou 

alienação de materiais ou bens e a contratação de serviços para a SEMAS;  

VIII - Coordenar e orientar as atividades de administração patrimonial da SEMAS;  

IX - Coordenar, orientar e supervisionar as atividades de operação, manutenção, controle e 

guarda dos veículos oficiais da SEMAS;  

X - Coordenar, orientar e supervisionar as atividades inerentes aos convênios firmados com a 

SEMAS;  

XI - Coordenar, orientar e supervisionar, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência 

Social - SEMAS, as atividades de orçamento e finanças;  

XII - Coordenar, orientar e supervisionar as atividades inerentes aos serviços gerais, inclusive 

serviço de limpeza, no âmbito da SEMAS;  

XIII - Coordenar, orientar e supervisionar as atividades relativas as prestações de contas de 

Convênios, bem como tomada de conta especial, quando necessário;  

XIV - Acompanhar a execução orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de 

Assistência Social - SEMAS e informar à autoridade competente sobre o andamento dos 

serviços;  

XV - Supervisionar e a coordenar as atividades de orçamento e pagamento, observando o 

cumprimento das diretrizes e normas estabelecidas pelo Órgão do Sistema de Planejamento 

do Município;  

XVI - Elaborar a proposta orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social - 

SEMAS;  

XVII - Executar, no âmbito da SEMAS, as atividades de controle e acompanhamento 

orçamentário, propondo a abertura de créditos adicionais e de alteração do detalhamento da 

despesa, sempre que necessário;  
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XVIII - Solicitar pedido de Notas de Empenho, Notas de Anulação de Empenho, Pagamento 

e Reserva, devidamente autorizadas pelo Ordenador de despesas, no âmbito da Secretaria;  

XIX - Controlar as contas de água, energia elétrica, telefone e os alugueis dos bens móveis e 

imóveis;  

XX - O exercício de outras atribuições delegadas pelo/a Secretário/a Municipal da SEMAS;  

XXI - Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência.  

XXII - Auxiliar a construção do Plano Plurianual, no que compete a questão contábil;  

XXIII - Auxiliar na construção da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias da SEMAS;  

XXIV - Elaborar o orçamento anual da Secretaria e do Fundo Municipal de Assistência 

Social, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FIA e encaminhar para o 

Gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, para que, de posse do 

orçamento, apresente aos Conselhos pertinentes;  

XXV - Acompanhar a execução orçamentária e financeira da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e informar à autoridade competente sobre a execução dos orçamentos e 

recursos;  

XXVI – Propor, junto a Secretaria Municipal de Fazenda, abertura de créditos adicionais e de 

alteração no detalhamento das despesas sempre que necessário, de acordo com a Lei 4320/64 

e outras pertinentes;  

XXVII - Auxiliar o setor de planejamento e compras da Secretaria Municipal de Assistência 

Social em questões de planejamento orçamentário e financeiro;  

XXVIII - Providenciar os pagamentos das Notas Fiscais recebidas pelo setor de 

almoxarifado, devidamente atestadas pelo responsável designado pelo Diretor;  
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XXIX – Solicitar quando necessário, em parceria com o setor de compras e almoxarifado, a 

emissão de Notas de Empenho, Notas de Anulação, devidamente autorizadas pelo Ordenador 

de despesas, no âmbito da Secretaria;  

XXX - Fornecer ao Núcleo de Planejamento informações financeiras para a elaboração do 

Relatório de Gestão Anual;  

XXXI - Auxiliar na elaboração do Plano de Aplicação Anual dos Fundos vinculados à 

Secretaria Municipal de Assistência Social;  

XXXII - Controlar as contas bancárias dos Fundos;  

XXXIII - Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência.  

Art. 96 - Ao Departamento de Patrimônio compete:  

I - Coordenar e supervisionar o registro de materiais permanentes para controle do patrimônio 

móvel da Secretaria Municipal de Assistência Social, bem como orientar os procedimentos de 

controle e zelo do mesmo;  

II - Orientar o procedimento quanto ao recolhimento e baixa dos bens inservíveis;  

III - Coordenar e supervisionar os serviços de recebimento, conferência, guarda e distribuição 

de bens permanentes reutilizáveis no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social;  

IV - Distribuir os equipamentos adquiridos e recebidos pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social;  

V - Efetuar auditorias patrimoniais dos bens móveis de caráter permanente;  

VI - Emitir relatórios apontando para a alienação de bens;  

VII - Instituir e coordenar rotinas de manutenção e recuperação de bens móveis.  
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VIII - Providenciar a identificação patrimonial, através de plaquetas metálicas, nos bens 

móveis;  

IX - Extrair, conferir e encaminhar relatórios aos órgãos pertinentes, comunicando toda e 

qualquer alteração no sistema patrimonial para o correspondente registro contábil;  

X - Extrair, encaminhar e controlar os Termos de Responsabilidade dos bens móveis das 

unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social;  

XI - Registrar as transferências de bens nos Programas ou Unidades da Secretaria Municipal 

de Assistência Social quando ocorrer mudança física dos mesmos;  

XII - Instruir processos de baixa dos bens móveis;  

XIII - Providenciar a doação e/ ou propor a alienação dos bens baixados inservíveis, bem 

como acompanhar a retirada desses bens;  

XIV - Tomar providências relativas ao processo de regularização do eventual uso de bens 

públicos, móveis e imóveis afetos ao patrimônio da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, por outros órgão e instituições da rede não governamental;  

XV - Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência.  

§ 1º O servidor ao ser desvinculado do cargo, função ou emprego, deverá transferir a 

responsabilidade do material sob sua guarda a outrem, salvo em caso de força maior.  

§ 2º Caberá aos responsáveis pelo Setor em que o servidor estiver deixando o cargo, função, 

emprego ou coordenação, tomar as providências preliminares para a transferência da 

responsabilidade patrimonial dos bens públicos indicando, inclusive, o nome do substituto ao 

Núcleo de Patrimônio. A transferência do patrimônio deverá ser feita, obrigatoriamente, à 

vista da verificação física de cada material permanente e lavratura de novo Termo de 

Responsabilidade.  

Art. 97 - Ao Departamento de Almoxarifado compete:  
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I - Arquivar, os empenhos recebidos, em arquivos de pasta suspensa, identificando cada pasta 

de acordo com a modalidade de licitação;  

II – Encaminhar as requisições aos fornecedores com a correspondente quantidade, que seja 

suficiente para suprir a demanda da Secretaria, obrigatoriamente de acordo com o 

procedimento abaixo:  

a) proceder à rotina para recebimento de materiais, conforme descrita neste regimento;  

b) receber os materiais provenientes de nota fiscal, conferindo as quantidades entregues 

com as quantidades solicitadas mediante a requisição ao fornecedor;  

c) conferir, minuciosamente, cada item entregue, bem como verificar se está em 

conformidade com o empenho;  

d) realizar o registro de “Entrada”, de cada material recebido, no Sistema de Controle de 

Almoxarifado;  

e) armazenar os itens recebidos, de acordo com as Boas Práticas de Armazenamento e 

Estocagem do Ministério da Saúde;  

f) orientar aos auxiliares de almoxarifado e estagiários sobre o local correto para 

armazenamento dos itens;  

g) controlar o estoque em sua totalidade, bem como a quantidade de cada item e prazo de 

validade;  

h) planejar, conforme vigência de contratos e saldos nos empenhos, a eventual 

necessidade de formulação de novo Pedido de Compras;  

i) controlar a vigência dos contratos junto ao setor de compras, e, caso haja necessidade, 

considerando melhores preços e benefício a Secretaria, solicitar o aditivo de prazo ou 

validade;  

j) verificado estoque abaixo do mínimo, efetuar contato com o Núcleo de Orçamento e 

Finanças e, assim, obter informações quanto a possibilidade de autorização, 

orçamentária e financeira, para formulação de Pedido de Compras;  

k) executar suas atividades de modo a evitar estoques excessivos, perdas (por danos 

físicos, por validade e outras), falta de estoque e desorganizações;  
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l) controlar o recebimento e armazenamento dos itens recebidos, considerando a 

necessidade média de consumo e espaço físico;  

m) ter conhecimento do estoque e quantidade de todos os itens, não podendo fornecê-las a 

terceiros sem autorização expressa do Núcleo de Gestão de Compras, Contratos e 

Convênios;  

n) disponibilizar, mensalmente, a Secretaria de Administração e a SEMAS, relatórios 

gerenciais que retratem a evolução de estoque e o balanço de todos os materiais, sob 

controle do almoxarifado.  

Art. 98 - Ao Departamento de Gestão de Compras, Contratos e Convênios compete: 

I - Formular o pedido de compras para aquisição de todos os materiais utilizados na Secretaria 

Municipal de Assistência Social, conforme procedimento descritos na Lei n° 8.666/93 e Lei 

n° 10.520/02;  

II - Solicitar orçamentos, junto a empresas atuantes na região, para a formalização do pedido 

de licitação;  

III - Encaminhar o pedido de licitação ao Núcleo de Gestão Financeira para autorização, 

quanto ao orçamento a ser utilizado, na aquisição de compras;  

IV - Encaminhar o pedido de licitação para parecer final e autorização da ordenadora de 

despesas da SEMAS;  

V - Encaminhar o pedido de licitação para Secretaria Municipal de Fazenda e acompanhar o 

mesmo até que se transforme em Processo de Compras e seja licitado;  

VI - Receber os empenhos, bem como conferir com o que foi solicitado no Pedido de 

Compras;  

VII – Comunicar, ao Diretor de Administração e Finanças, irregularidades nos empenhos 

recebidos;  
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VIII – Encaminhar, ao Almoxarifado e ao Núcleo de Gestão Financeira, cópias dos 

empenhos, para que sejam controlados quanto a qualidade dos produtos, quantidades 

solicitadas e atendimento a demanda da SEMAS;  

IX - Fotocopiar e revisar processos de pagamentos, contabilizados pela Secretaria Municipal 

de Fazenda, no que tange as despesas efetuadas pela Secretaria Municipal de Assistência 

Social, para fins de prestações de contas de recursos recebidos de entes estaduais e federais;  

X – Remeter ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, bem como à 

Secretaria de Estado, de Trabalho e Assistência Social prestações de contas dos recursos 

recebidos, por meio eletrônico, mediante preenchimento do Demonstrativo Sintético Anual de 

Execução Físico-Financeira ou por documentação impressa;  

XI - Acompanhamento e controle da movimentação financeira das contas bancárias desta 

Secretaria;  

XII - Prestar informações solicitadas pela Auditoria do Estado, Tribunal de Contas da União e 

Controladoria Geral da União, concernentes a prestações de contas de convênios;  

XIII - Solicitar empenhos, para pagamento de convênios, à Secretaria Municipal de Fazenda;  

XIV - Orientar e informar quanto a execução de convênios de Entidades Privadas sem fins 

lucrativo;  

XV - Controlar e analisar as prestações de contas de convênios firmados com entidades não-

governamentais;  

XVI - Solicitar pagamentos de parcelas de convênios, firmados com entidades não-

governamentais, junto a Secretaria Municipal de Fazenda;  

XVII - Solicitar pareceres, referente à aprovação das prestações de contas de entidades não-

governamentais, junto à Procuradoria Geral do Município;  
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XVIII – Efetuar a imediata tomada de contas quando constatada qualquer irregularidade nas 

prestações de contas pactuadas com entidades sem fins lucrativos, as quais resultem em 

prejuízo para a Administração Pública Municipal;  

XIX – O controle e manutenção de arquivos, em lugar próprio, das prestações de contas de 

Convênios, firmados com entidades não-governamentais, Estado e União; de preferência, em 

caixas de arquivo morto, bem como em pastas suspensas com identificação de cada um 

desses;  

XX - Acompanhar e executar os trâmites legais para execução de Convênios com a União, 

Estado, Instituições não governamentais e outros órgãos;  

XXI - Acatar as deliberações dos conselhos, afetos à área, e executá-las no âmbito de suas 

responsabilidades;  

XXII – O desenvolvimento de outras atividades correlatadas. 

  

6.15. ASSESSORIA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL – PIR 

Art. 99 - A Assessoria da Divisão da Promoção da Igualdade Racial - PIR compete:  

I - Desenvolver Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial e assessorar as unidades 

de Gestão e Órgão Municipal na execução destas políticas, promovendo igualdade e proteção 

dos direitos da população negra, povos tradicionais, comunidades tradicionais afetadas pela 

discriminação, preconceitos e demais formas de intolerância; 

II – Formular, assessorar e monitorar o desenvolvimento e implementar políticas voltadas 

para a Valorização e Promoção da Igualdade Racial; 

III – Estimular apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil direcionada à 

Promoção da Igualdade de oportunidades e ao combate às desigualdades étnicas, inclusive 
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mediante a implementação de incentivos e critérios de condicionamento e prioridade nos 

acessos aos recursos públicos; 

IV – Acompanhar a implementação de legislação de ações afirmativas e definições de ações 

públicas que visem o cumprimento de acordos e convenções nos aspectos relativos à 

Promoção da Igualdade Racial e Étnica e combate a todas as formas de discriminações; 

V – Estimular o empreendedorismo e contribuir na elaboração de projetos que objetivem dar 

visibilidade as Comunidades Quilombolas e Povos Tradicionais. 

6.16. ASSESSORIA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS 

MUNICIPAIS 

Art. 100 - A Assessoria de Gestão e Manutenção dos Conselhos Municipais (CMAS, 

CMDCA, CMDM, CMPI, COMSEA e CMPCD) funcionará na Casa dos Conselhos e terá 

como competência:  

I - Manter apoio administrativo aos Conselhos vinculados a Assistência Social;  

II - Cadastrar, orientar e apoiar as atividades vinculadas aos Conselhos;  

III - Conceber as atividades dos Conselhos de maneira integrada na articulação das políticas 

públicas;  

IV - Manter arquivada as legislações e todos os documentos que envolvam os Conselhos 

Municipais que lhe forem afins;  

V - Solicitar a nomeação e a substituição de membros dos Conselhos Municipais, através do 

Secretário Executivo do respectivo Conselho;  

VI - Encaminhar ofícios às entidades não governamentais e aos órgãos do poder público para 

solicitação de indicações, de seus membros, para participação no conselho ou no fórum;  
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VII - Monitorar o prazo de início e término do mandato dos Conselhos Municipais e avisar, 

com antecedência de 30 (trinta) dias, através de ofício o término do mandato;  

VIII - Emitir certificados a todos os cidadãos que se inscreverem e participarem dos 

congressos, fóruns, e em outros eventos promovidos pelos conselhos;  

IX - Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência.  

6.17. ASSESSORIA DE INSERÇÃO PRODUTIVA E QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

Art. 101 - A Assessoria de Inserção Produtiva e Qualificação Profissional compete:  

I - Planejar, coordenar e avaliar os serviços socioassistenciais básicos de inclusão produtiva, 

geração de trabalho e renda; 

II – Manifestar-se através de relatórios e outros documentos sobre assuntos de sua área de 

competência;  

III - Desenvolver ações integradas com outras gerências, diretorias, secretarias, órgãos e 

conselhos, bem como com outras organizações públicas, privadas e comunitárias, objetivando 

a inclusão produtiva dos usuários dos serviços de proteção social básica;  

IV - Promover o encaminhamento das ações direcionadas às organizações coletivas de 

geração de renda;  

V - Acompanhar e monitorar recursos advindos de convênios com Município, Estado ou 

União, direcionados à inclusão produtiva - geração de trabalho e renda e qualificação 

profissional;  

VI - Organizar eventos, cursos de capacitação, encontros e seminários sobre assuntos de sua 

área de competência;  
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VII - Contribuir para o alcance do desenvolvimento sustentável de famílias que se encontram 

em situação de vulnerabilidade e risco social, através da geração de alternativas de trabalho e 

renda;  

VIII – Promover a Integração dos usuários de Assistência Social ao mundo do trabalho por 

meio de ações articuladas e mobilização social;  

IX – Sensibilizar e orientar às famílias sobre as oportunidades de acesso e de participação em 

cursos de formação e qualificação profissional, programas e projetos de inclusão produtiva e 

serviços de intermediação da mão de obra;  

X - Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência.  

6.18. DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SÓCIO CULTURAL: 

Art. 102 - Compete ao Departamento de Assistência Sócio Cultural: 

I - Participar da elaboração de programas e campanhas visando o envolvimento do menor, do 

adolescente, da família, do idoso e da pessoa portadora de deficiência no processo Sócio 

Cultural; 

II - Dirigir, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar as atividades artísticas, sociais e 

culturais desenvolvidas por este Setor; 

III - Envolver o Governo Municipal e a Sociedade Civil no processo Sócio Cultural da 

população de baixa renda, enfatizando o trabalho voluntário; 

IV – Realizar o levantamento semestral, de todas as atividades realizadas e suas 

consequências sociais e submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social. 

 

7. SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0ACM5QF/QCL9SYGQPPB7SQ

Segunda-feira
28 de Fevereiro de 2022

99 - Ano  - Nº 3868



 

 

 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Rua Horácio de Matos, nº 99, Centro - CEP 46900-000  

Art. 103 - Compete à Secretaria de Obras e Urbanismo a execução de obras, construções e 

conservação do patrimônio imóvel da Prefeitura Municipal de Seabra, de acordo com a 

estrutura de suas Coordenadorias e Diretorias.  

Art. 104 - A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo possui a seguinte configuração 

administrativa organizacional de assessoramento: 

I – Assistência de Engenharia e Projetos; 

II - Assistência de Arquitetura e Urbanismo; 

III - Coordenadoria de Obras e Manutenção; 

a) Assessoria de Obras e Manutenção; 

IV – Coordenadoria de Iluminação Pública; 

V – Coordenadoria de Instalações Hidráulicas; 

VI – Diretoria de Habitação e Regularização Fundiária; 

VII – Diretoria de Atendimento e Controle; 

7.1. SECRETÁRIO(A) DE OBRAS E URBANISMO 

Art. 105 - Compete ao(a) Secretário(a) de Obras e Urbanismo: 

I - Execução de serviços, construções e conservações de bens imóveis do Município; 

II - Manter atualizada a planta cadastral da cidade;  

III - Fiscalizar as construções de particulares, de acordo com o alvará, assim como o perfeito 

cumprimento das atividades que constam no Código de Obras, Código de Postura, 

Zoneamento, Parcelamento do Solo, Plano Diretor e demais legislações municipais vigentes 

aplicáveis;  
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IV - Promover programas para execução e melhorias em serviços públicos para a população 

seabrense; 

V – Conservação melhoria dos cemitérios públicos; 

VI – Executar construções de interesse público municipal, de pavimentação e conservação das 

estradas municipais; 

VII – Promover a instalação de estrutura pública mínima para garantir a melhoria das 

condições de vida do cidadão seabrense.    

VIII – Realizar projetos de drenagem, captação de águas fluviais e instrumentos públicos 

voltados para o manejo responsável do potencial hídrico municipal. 

IX – Idealizar projetos urbanísticos para a democratização dos espaços públicos e ampliação 

da política de parques e espaços públicos; 

X – Projetar urbanisticamente espaços públicos que propiciem o desenvolvimento de 

atividades individuais e coletivas de esporte, lazer e entretenimento; 

XI – Desenvolver a elaboração, gerenciar e fiscalizar a execução Plano Diretor Municipal; 

XII – Fomentar o desenvolvimento arquitetônico e urbanístico da cidade; 

XIII – Incentivar e desenvolver projetos de “arte de rua, na rua” como forma de integração 

dos elementos urbanos com os hábitos locais;  

XIV – Aprimorar e executar projetos de saneamento básico em conjunto com a Secretaria de 

Meio Ambiente e Turismo. 

7.2. ASSISTÊNCIA DE ARQUITETURA E URBANISMO 

Art. 106 - Compete ao(a) Assistente de Arquitetura e Urbanismo coordenar e planejar as 

ações de urbanismo a serem realizadas no município de Seabra-Ba, tais quais: 
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I - Manter atualizado o cadastro imobiliário da cidade; 

II – Análise de projetos, solicitações e processos pertinentes à Secretaria; 

III - Emissão de alvará e habite-se, mediante análise documental; 

IV - Análise de processos para concessão de espaço urbano; 

V – Fiscalização dos projetos e das execuções dos projetos particulares de construções civis 

no município. 

Parágrafo único - Para exercício da Assistência de Arquitetura e Urbanismo, exige-se 

conhecimento técnico e comprovação de formação educacional nas seguintes áreas: Formação 

Técnica em Edificações, Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo. 

7.3. ASSISTÊNCIA DE ENGENHARIA E PROJETOS 

Art. 107 – Compete ao(a) Assistente de Engenharia e Projetos, coordenar, planejar, idealizar 

a elaboração de projetos voltados para o desenvolvimento do interesse público municipal, 

com vistas à melhoria das estruturas físicas e aparelhos públicos municipais, assim como 

acompanhar, fiscalizar e realizar a medição permanente de obras licitadas em 

desenvolvimento e/ou conveniadas com outros entes da Administração Pública. 

Parágrafo único - Para exercício da Assistência de Engenharia e Projetos, exige-se 

conhecimento técnico e comprovação de formação educacional nas seguintes áreas: Formação 

Técnica em Edificações, Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo. 

7.4. COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO 

Art. 108 - Compete à Coordenadoria de Obras e Manutenção, coordenar as ações da Diretoria 

de Obras e Drenagem e planejar as ações de construção civil, drenagem, manutenção e 

conservação do patrimônio material e físico-estrutural a serem realizadas e conservadas no 

município de Seabra-Ba. 

7.4.1. DIRETORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO 
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Art. 109 - Compete à Diretoria de Obras e Manutenção executar as obras de responsabilidade 

da secretaria, mediante organização das equipes de trabalho, incluindo os reparos gerais dos 

prédios, dos calçamentos dos logradouros, e reformas e construções em outras obras civis da 

municipalidade. 

7.5. COORDENADORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  

Art. 110 - Compete à Coordenadoria de Iluminação Pública coordenar, planejar e executar 

serviços gerais de eletricidade (construções, manutenção e reparos) em construções civis da 

rede pública municipal. 

7.6. COORDENADORIA DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Art. 111 – Compete à Coordenadoria de Iluminação Pública coordenar, planejar e executar 

serviços gerais de hidráulica (construções, manutenção e reparos) em construções civis da 

rede pública municipal. 

7.7. DIRETORIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Art. 112 – Compete à Diretoria de Habitação e Regularização Fundiária coordenar, planejar e 

executar construções e obras relacionadas às residências domiciliadas no município de 

Seabra-Ba, bem como trabalhar na construção de habitações e moradias populares através da 

captação de recursos mediante a celebração de convênios, contratos, termos de parceria, 

parcerias público-privadas ou ainda através da execução de programas municipais de 

habitação. 

Parágrafo único. A Diretoria de Habitação e Regularização Fundiária é responsável ainda 

pela coordenação dos projetos e trabalhos de Regularização Fundiária no Município de 

Seabra-Ba.   

7.8. DIRETORIA DE ATENDIMENTO E CONTROLE  

Art. 113 - Compete à Diretoria de Atendimento executar todos os serviços inerentes à: 
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I – Coordenar os procedimentos relativos à recepção de documentos, requerimentos, 

solicitações, notificações externas e documentos administrativos congêneres; 

II - Organização do protocolo da Secretaria e execução de atividades vinculadas ao 

arquivamento de documentos e elaboração de relatórios internos.  

III – Administrar e organizar os processos internos do Município;  

IV – Otimizar e trabalhar na comunicação interna e relacionamento entre os setores internos. 

 

8. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 

Art. 114 - Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo promover o 

desenvolvimento sócio econômico, assim como efetuar controles no uso do meio ambiente e 

promover o turismo do Município. 

Parágrafo Único - São órgãos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo: 

I – Diretoria de Serviços Técnicos Administrativos. 

II – Diretoria de Limpeza Pública e Meio Ambiente; 

III - Assessoria Financeira; 

IV – Assessoria de Desenvolvimento do Turismo. 

8.1. DIRETORIA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS 

Art. 115 - Constituem atribuições da Diretoria Assessoria de Serviços Técnicos 

Administrativos: 

I – Gerenciar os processos administrativos internos de qualquer natureza, visando promover 

seu diligenciamento, organização, centralidade e eficiência; 
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II – Acompanhar o desdobramento dos processos administrativos internos de qualquer 

natureza, relacionados à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, sempre buscando alcançar 

como objetivo o interesse público; 

III – Administrar os serviços administrativos oferecidos à população relacionados à Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Turismo, aplicando mecanismos de controle e melhoramento 

na gestão dos processos; 

IV – Buscar o aprimoramento e a padronização dos procedimentos administrativos internos, a 

fim de adotar uma uniformização nas deliberações administrativas, bem como o seu efetivo 

cumprimento; 

V – Acompanhar, atualizar e auxiliar o Gabinete a gerenciar os Conselhos Municipais 

relacionados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo, bem como mantê-los em 

pleno funcionamento; 

VI – Responsabilizar-se pelos processos de licença ambiental municipal, adotando postura 

proba, idônea e célere. 

8.2. ASSESSORIA FINANCEIRA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 

Art. 116 - Compete à Assessoria Financeira de Meio Ambiente e Turismo, sob a coordenação 

do Gabinete do Secretario. 

I – Promover o acompanhamento, o funcionamento e a manutenção dos Fundos Municipais 

relacionados com a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo; 

II – Administrar a execução dos recursos públicos oriundos do Fundos Municipais de Meio 

Ambiente e Fundo Municipal do Turismo; 

III – Realizar a prestação de contas dos recursos públicos oriundos do Fundos Municipais de 

Meio Ambiente e Fundo Municipal do Turismo; 
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IV – Fornecer assistência técnica para desenvolver programas e políticas públicas de 

melhorias das condições de vida da população e do meio ambiente amparados pelo recurso 

dos Fundos Municipais relacionados com a Secretaria; 

V – Acompanhar a execução das despesas vinculadas à Secretaria de Meio Ambiente e 

Turismo, buscando auxiliar o Gabinete da Secretaria Municipal na tomada de decisões 

administrativas.  

VI - Auxiliar o Secretário no desenvolvimento das atividades da pasta. 

8.3. ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 

Art. 117 - Constituem atribuições da Assessoria de Desenvolvimento do Turismo desenvolver 

economia do turismo no município de Seabra-Ba, criando uma verdadeira rede turística no 

município de Seabra-BA, assim como zelar e fomentar: 

I – A conservação do patrimônio natural e histórico cultural; 

II – A valorização da identidade local e da geração de renda; 

III – O planejamento estratégico regional participativo; 

IV – A concretização de roteiros histórico-culturais e naturais; 

V – O estruturação e ampliação das possibilidades de atrativos turísticos;    

VI – A elaboração e execução de projeto voltados à preservação dos equipamentos turísticos 

do município, bem como o desenvolvimento do Turismo ecológico; 

VII - No auxílio ao Gabinete da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo no 

desenvolvimento das atividades da pasta. 

8.4. DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA E MEIO AMBIENTE 

Art. 118 - Constituem atribuições da Diretoria de Limpeza Pública e Meio Ambiente: 
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I – Coordenar o serviço de Limpeza Pública dos logradouros e prédios públicos; 

II – Coordenar a coleta, transporte e destinação dos resíduos sólidos; 

III – Coordenar a coleta seletiva, tratamento e reciclagem dos resíduos sólidos; 

IV – Controle e preservação do Meio Ambiente;  

V - Auxiliar o Secretário no desenvolvimento das atividades da pasta. 

Art. 119 - Constituem atribuições do Setor de Limpeza Pública: 

I – Garantir a melhoria da Limpeza Pública dos banheiros públicos, praças, ruas, varrição e 

capina, poda, urbanismo, paisagismo, dentre outros atos ligados à atividade; 

II - Auxiliar o Coordenador no desenvolvimento das atividades da pasta. 

Art. 120 - Constituem atribuições do Setor de Meio Ambiente: 

I – Análise processual, composição de pareceres técnicos, análise em campo e suporte técnico 

na elaboração e realização de projetos; 

II – Instrução de processos administrativos, elaboração de relatórios e orientação com relação 

à concessão de licenças ambientais municipais; 

III – Elaborar respostas técnicas sempre que instada a Secretaria a se manifestar pelos demais 

órgãos de fiscalização, controle externo e do Meio Ambiente das três esferas da 

Administração Pública; 

IV – Auxiliar o Coordenador no desenvolvimento das atividades inerentes à pasta. 

Art. 121 - Compete ao Agente Fiscal do Meio Ambiente a elaboração e execução de projetos 

voltados à preservação dos equipamentos turísticos do município, bem como o 

desenvolvimento do turismo ecológico. 
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Parágrafo único - A nomeação para Agente Fiscal do Meio Ambiente está condicionada à 

aprovação em processo público de seleção. 

9. SECRETARIA MUNICIPAL DE IRRIGAÇÃO E AGRICULTURA 

Art. 122 - Compete a Secretaria de Agricultura e Irrigação, a elaboração da política agrícola 

municipal. 

Parágrafo Único - São órgãos componentes da estrutura administrativa da Secretaria 

Municipal de Irrigação e Agricultura: 

I – Coordenadoria do Sistema de Abastecimento de Água; 

II – Assessoria de Extensão Rural; 

III – Assessoria da Agricultura Familiar.  

9.1. COORDENADORIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Art. 123 - São competências da Coordenadoria de Abastecimento de Água do Município de 

Seabra-Ba: 

I – Responsabilizar-se pelo abastecimento de água dos cidadãos nos povoados e nas diferentes 

áreas do município de Seabra-Ba; 

II - Gerenciar as bombas d’água que abastecem o Município de Seabra-Ba; 

III – Coordenar o trabalho dos servidores do Município de Seabra-Ba, que são responsáveis 

por ligar e desligar as bombas de água que abastecem as diferentes regiões da cidade; 

IV – Zelar pela conservação e bom funcionamento do patrimônio do município de Seabra-Ba 

ligado ao sistema de abastecimento de água municipal. 
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V – Administrar o abastecimento de água no município de Seabra-Ba, e informar ao superior 

hierárquico, com a maior brevidade possível, problemas técnicos que venham indisponibilizar 

a oferta de água aos cidadãos seabrenses.  

VI – Emitir pareceres e relatórios sempre que preciso, sobre as condições dos poços 

artesianos que abastecem a cidade de Seabra-Ba, assim como atentar-se para sua vazão e 

abastecimento humano; 

VII – Acompanhar a vazão e os níveis dos poços artesianos que abastecem a cidade de 

Seabra-Ba, emitindo relatórios e pareceres sempre que preciso em caso de estiagem 

prolongada ou seca. 

9.2. ASSESSORIA DE EXTENSÃO RURAL 

Art. 124- Compete a Assessoria de Extensão Rural. 

I - Elaboração de plano plurianuais e anuais considerando as penalidades legais.  

II - Assistência técnica e extensão rural, garantindo o atendimento gratuito aos pequenos 

produtores e suas formas associativas. 

III - Difundir tecnologia necessária ao aprimoramento da economia agrícola.  

9.3. ASSESSORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR 

Art. 125 - São competências da Assessoria de Agricultura Familiar: 

I – Desenvolver políticas públicas voltadas para ampliar e aprimorar a produção agrícola 

considerada familiar ou de subsistência;  

II - Fomentar o incentivo à agricultura Familiar como via produtiva e de auferimento de 

riquezas às famílias seabrenses; 
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III – Dialogar com os setores produtivos da sociedade seabrense de forma a criar uma rede 

para comercialização dos produtos advindos da agricultura familiar;  

IV – Concretização de politicas públicas à níveis federal e estadual que venham a beneficiar e 

desenvolver a agricultura familiar no município de Seabra-ba, tais como o Programa de 

Aquisição de Alimentos;   

V – Priorizar ações municipais que beneficiam a produção oriunda da Agricultura Familiar;  

VI – Dialogar e manter interlocução com os órgãos e setores interestaduais, estaduais e 

federais voltados para o desenvolvimento de políticas públicas para a Agricultura familiar, a 

fim de garantir à esses produtores todos os benefícios a têm direito, como por exemplo a 

renegociação de suas dívidas anualmente revista pelo Congresso Nacional. 

VII – Administrar o Cadastro Municipal da Agricultura Familiar, com o objetivo de melhorar 

o planejamento e as políticas municipais voltadas para esse segmento; 

VIII – Mapear a produção advinda da Agricultura Familiar no município de Seabra-Ba, 

visando viabilizar assistência técnica e suporte necessário; 

IX – Acompanhar o cadastro do PRONAF – Programa Nacional da Agricultura Familiar, bem 

como trabalhar para sua ampliação e consolidação; 

X – Responsabilizar-se pela emissão das categorias da DAP – Declaração de Aptidão do 

PRONAF, voltados para os cidadãos seabrenses, intensificando sua emissão; 

XI – Organizar o movimento da Agricultura Familiar no Município de Seabra-Ba, sob suas 

diversas perspectivas; 

XII – Fomentar a organização das Associações Comunitárias que tenham por objetivo o 

desenvolvimento da produção agrícola familiar e de subsistência. 

 

10. SECRETARIA MUNICIPAL DE MÁQUINAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS 

Art. 126 - Compete à Secretaria de Máquinas, Transporte e Serviços: 
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I – fazer o acompanhamento de todos os trabalhos desenvolvidos no âmbito da secretaria; 

II - efetuar reparos e dar manutenção à frota de veículos, máquinas e   equipamentos da 

Prefeitura Municipal; 

III - abastecer os veículos e máquinas e controlar o consumo de combustíveis e lubrificantes 

desses equipamentos; 

IV - Administrar o perfeito uso dos veículos, máquinas e equipamentos; 

V - Controlar a movimentação de veículos, através de mapas ou boletins, para atribuição de 

responsabilidades aos seus condutores. (danos físicos ao veículo e multas previstas no Código 

Nacional de Trânsito e multas municipais, e 

VI – atender as solicitações de prestação de serviços das demais secretarias nas áreas de 

construção civil, instalações elétricas e hidráulicas. 

Parágrafo único – São órgãos componentes da estrutura administrativa da Secretaria de 

Máquinas, Transportes e Serviços: 

I – Coordenadoria Geral de Trânsito: 

b) Diretoria de Engenharia e Fiscalização do Tráfego; 

c) Diretoria de Educação no Trânsito e Análises Estatísticas; 

II – Coordenadoria Administrativa Financeira; 

III – Diretoria de Manutenção de Estradas; 

IV – Diretoria de Manutenção Mecânica; 

V – Diretoria de Controle de Frota. 
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10.1. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

Art. 127 - Fica criado na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Seabra, 

vinculado à Secretaria Municipal de Transportes, o Departamento Municipal de Trânsito de 

Seabra. 

§1°. O Departamento Municipal de Trânsito de Seabra terá a seguinte composição: 

I - 01 (um) Chefe/Coordenador Geral de Trânsito, com formação de nível superior completo;  

II - 01 (um) Coordenador de Engenharia, Sinalização, Fiscalização, Tráfego e Administração, 

com formação de nível superior 

III - 01 (um) Coordenador de Educação de Trânsito, Controle e Análise de Estatística de 

Trânsito, com formação de nível superior. 

Art. 128 - Compete ao Departamento de Trânsito de Seabra/Ba:  

I – Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas 
atribuições;  

II – Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais, e 

promover o desenvolvimento da circulação e segurança de ciclistas; 

III – Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e equipamentos de 

controle viário;  

IV – Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsitos e suas 
causas;  

V – Estabelecer, em conjunto com órgão de polícia de trânsito, as diretrizes para o 

policiamento ostensivo de trânsito;  

VI – Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis 

por infração de circulação, estacionamentos e paradas, previstas no Código de Trânsito 

Brasileiro, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;  
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VII – Aplicar as penalidades de advertência por escrito, autuar e multar por infrações de 

circulação, estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro, notificando 

os infratores e arrecadando as multas aplicadas;  

VIII – Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas 

as infrações por excesso de peso, dimensão e lotação dos veículos, bem como notificar e 

arrecadar as multas aplicadas;  

IX – Fiscalizar o cumprimento do disposto no art. 95, da Lei Federal nº 9.503, de 23/09/1997, 

aplicando as penalidades e arrecadando as multas previstas;  

X – Implantar, manter, operar e fiscalizar, o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias;  

XI – Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de 

veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;  

XII – Credenciar os serviços de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas 

aos serviços de remoção de veículos escoltas, e transportes de carga indivisível; XIII – 

integrar-se a outros órgãos e entidades do sistema nacional de trânsito para fins de 

arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas a 

unificação do licenciamento, à simplificação e a celeridade das transferências de veículos e de 

proprietários dos condutores, de uma para outra unidade da federação; 

XIII – Implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de 

Trânsito;  

XIV – Promover e participar de projetos e programas de Educação e Segurança de Trânsito, 

de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;  

XV – Planejar e implantar medidas para a redução da circulação de veículos e reorientação do 

tráfego, com objetivo de diminuir a emissão global de poluentes;  
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XVI – Registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e 

propulsão humana e tração animal, fiscalizando, atuando, aplicando penalidades e 

arrecadando as multas decorrentes de infrações;  

XVII – Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e tração animal;  

XVIII – Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob 

coordenação do respectivo CETRAN;  

XIX – Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos 

automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, da Lei Federal nº 

9.503, de 23/09/1997, além de dar apoio às específicas de órgão ambiental, quando solicitado;  

XX – Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial por transitar e estabelecer os 

requisitos técnicos a serem observados para sua circulação;  

XXI – Coordenar e fiscalizar os trabalhos na área de Educação de Trânsito no Município;  

XXII – Executar, fiscalizar e manter em perfeitas condições de uso a sinalização semafórica;  

XXIII – Realizar estatística no que tange a todas as peculiaridades dos sistemas de tráfego.  

Parágrafo Único – Caberá ao Chefe do Poder Executivo Municipal a edição de Decretos com 

a finalidade regulamentar o exercício das competências previstas neste artigo.  

10.1.1. COORDENADORIA GERAL DE TRÂNSITO 

Art. 129. À Coordenadoria Geral de Trânsito compete:  

I – A administração e gestão do Departamento de Trânsito de Seabra, implementando planos, 

programas e projetos; 

II – O planejamento, projeto, regulamentação, educação e operação do trânsito dos usuários 

das vias públicas nos limites do Município; 
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III – Coordenação dos trabalhos dos Diretores de Trânsito, assim como toda atividade 

relacionada ao trânsito do Município de Seabra-Ba. 

Parágrafo único. O Chefe/Coordenador Geral de Trânsito é a autoridade competente para 

aplicar as penalidades previstas na legislação de trânsito.  

10.1.2. DIRETORIA DE ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO, TRÁFEGO E 

ADMINISTRAÇÃO 

Art. 130. À Diretoria de Engenharia, Sinalização, Fiscalização, Tráfego e Administração 

compete: 

I – Planejar e elaborar projetos, bem como coordenar estratégias de estudos do sistema viário;  

II – Planejar o sistema de circulação viária do Município; 

III – Proceder a estudos de viabilidade técnica para a implantação de projetos de trânsito;  

IV – Integrar-se com os diferentes órgãos públicos para estudos sobre o impacto no sistema 

viário para aprovação de novos projetos; 

V – Elaborar projetos de engenharia de tráfego, atendendo os padrões a serem praticados por 

todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, conforme normas do 

CONTRAN, DENATRAN e CETRAN;  

VI – Acompanhar a implantação dos projetos, bem como avaliar seus resultados;  

VII – Administrar o controle de utilização dos talões de multa, processamentos dos autos de 

infração e cobranças das respectivas multas;  

VIII – Administrar as multas aplicadas por equipamentos eletrônicos;  

IX – Controlar as áreas de operação de campo, fiscalização e administração do pátio e 
veículos;  

X – Controlar a implantação, manutenção e durabilidade da sinalização;  
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XI – Operar em segurança das escolas;  

XII – Operar em rotas alternativas;  

XIII – Operar em travessia de pedestres e locais de emergência sem a devida sinalização;  

XIV – Operar a sinalização.  

10.1.3. DIRETORIA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, CONTROLE E ANÁLISE DE 

ESTATÍSTICAS 

Art. 131. À Diretoria de Educação de Trânsito, Controle e Análise de Estatísticas compete:  

I – Promover a Educação de Trânsito junto a Rede Municipal de Ensino, por meio de 

planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de 

Trânsito;  

II – Promover campanhas educativas e o funcionamento de escolas públicas de trânsito nos 

moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN; 

III – Coletar dados estatísticos para elaboração de estudos sobre acidentes de trânsitos e suas 

causas;  

IV – Controlar os dados estatísticos da frota circulante do município;  

V – Controlar os veículos registrados e licenciados no município;  

VI – Elaborar estudos sobre eventos e obras que possam perturbar ou interromper a livre 

circulação dos usuários do sistema viário. 

10.2. COORDENADORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 

Art. 132. Compete à Coordenadoria Administrativa Financeira elaborar, realizar e manter 

diariamente com relatórios mensais todos os controles financeiros relativos ao 

desenvolvimento das atividades na Secretaria Municipal de Máquinas, Transportes e Serviços 
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do município de Seabra-Ba, assim como relativos ao consumo de combustíveis e gastos 

efetivados com a manutenção e rotina da frota de veículos e máquinas. 

10.3. DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS 

Art. 133. Compete à Diretoria de Manutenção de Estradas, zelar pela melhoria e boa 

conservação das estradas, vias, acessos e ruas municipais, dando-lhe manutenção quando 

necessário e gerindo os trabalhos de manutenção através dos recursos pessoais e materiais 

disponibilizados. 

10.4. DIRETORIA DE MANUTENÇÃO MECÂNICA 

Art. 134. Compete à Diretoria de Manutenção Mecânica: 

I – Zelar pela conservação das máquinas, veículos e equipamentos mecânicos da 

municipalidade, visando garantir seu pleno uso para o desenvolvimento das atividades 

públicas municipais; 

II - Buscar solução para conserto de equipamentos e máquinas sem uso ou encostado ou que 

necessitem de providência mecânica; 

III – Orientar os servidores municipais, sobre o uso e manuseio dos equipamentos, máquinas 

e veículos desta municipalidade, com a finalidade de evitar danos catastróficos e garantir uma 

maior vida útil; 

IV – Acompanhar a depreciação dos equipamentos, máquinas e veículos desta municipalidade 

visando orientar a gestão municipal sobre a necessidade de aquisição de peças e necessidade 

de reparos e consertos. 

10.5. DIRETORIA DE CONTROLE DE FROTA 

Art. 135. Compete à Diretoria de Controle de Frota: 

I – Criar mecanismos de controle de trânsito da frota de veículos desta municipalidade; 
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II – Estabelecer critérios e procedimentos administrativos para solicitação de veículos da 

municipalidade; 

III – Controlar o consumo de combustíveis através do deslocamento em quilômetros da frota 

de veículos desta municipalidade; 

IV – Coordenar os trabalhos desenvolvidos pelos motoristas em serviço, assim como o 

apontamento e tomada de providências administrativas diante de infrações e multas de 

trânsito, bem como eventuais avarias, para ulterior responsabilização. 

CAPÍTULO II 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 136 - Caberá aos secretários municipais a condução da implantação da estrutura 

administrativa de que trata a presente Lei, na Secretaria em que for titular, sob a coordenação 

da Secretaria Municipal de Administração Geral e diretamente subordinada ao Prefeito. 

Art. 137 - As despesas para instalação e funcionamento dos órgãos instituídos nesta Lei, 

correrão por conta das dotações previstas no Orçamento, ficando o Prefeito autorizado a abrir 

Crédito Especial para garantir a restruturação administrativa definida nesta Lei.  

Art. 138 - Os cargos de provimento temporário de direção e assessoramento, serão ocupados 

preferencialmente por Servidores Municipais, de Carreira Técnica ao Profissional, nos casos e 

condições previstas em Lei. 

Parágrafo Único - Todo e qualquer Servidor Municipal efetivo, quando ocupar cargo de 

provimento temporário, deverá optar pela remuneração do cargo de chefia ou do cargo 

efetivo. Sendo vedada em qualquer hipótese a acumulação dos vencimentos. 

Art. 139 - Ficará fazendo parte intrigante desta Lei o Anexo 01 que compreendem as Tabelas 

de Cargos de Provimentos Temporário da Estrutura Administrativa definida nesta Lei. 
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Art. 140 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo-se seus efeitos a 

partir de 1º de janeiro de 2021, em decorrência do regramento introduzido pela Lei 

Complementar nº 173/2021. 

Art. 141. Ficam revogadas todas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 

043/1995, assim como todas as suas alterações. 

Gabinete do Prefeito, 28 de fevereiro de 2022.  

 

 

FABIO MIRANDA DE OLIVEIRA 
 PREFEITO MUNICIPAL 
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CARGOS EM PROVIMENTO TEMPORÁRIO 

ÓRGÃOS AUXILIARES 

TABELA 01 

NÍVEL ESPECIAL 

QUANT. DENOMINAÇÃO SIMB. 
01 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL 
NEA-I 

01 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE FINANÇAS NEA-I 
01 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA 
NEA-I 

01 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE NEA-I 
01 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
NEA-I 

01 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. E 
URBANISMO  

NEA-I 

01 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
TURISMO 

NEA-I 

01 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
IRRIGAÇÃO 

NEA-I 

01 SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE MÁQUINAS, 
TRANSPORTE E SERVIÇOS 

NEA-I 

01 SECRETÁTIO(A) MUNICIPAL DE GOVERNO NEA-I 
 

 

CARGOS EM PROVIMENTO TEMPORÁRIO 

ASSESSORAMENTO 

TABELA 01-A 

NÍVEL ESPECIAL A 
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QUANT. DENOMINAÇÃO E ASSESSORAMENTO SÍMB. 
01 CHEFE DE GABINETE NEA-II 
01 CONTROLADOR(A) INTERNA DO MUNICÍPIO NEA-I 
01 COORDENADOR(A) DE CONTROLE INTERNO NEA-II 
01 PROCURADOR(A) JURÍDICA NEA-I 
01 COORDENADOR(A) DE IMPRENSA NEA-II 
01 COORDENADOR(A) DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS NEA-II 

 

CARGOS DE PROVIMENTO TEMPORÁRIO 

DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO 

TABELA 02 

GABINETE DO PREFEITO 

QUANT. DENOMINAÇÃO E ASSESSORAMENTO SÍMB. 
01 SECRETÁRIO(A) DE GABINETE NEA-III 
01 COORDENADOR(A) MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL  NEA-II 
01 AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NEA-III 

 

TABELA 03 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

QUANT. DENOMINAÇÃO SÍMB. 
01 COORDENADOR(A) DE PESSOAL E DIREITOS 

HUMANOS 
NEA-II 

01 COORDENADOR(A) DE PROTOCOLO GERAL NEA-II 
01 DIRETOR(A) DE PROCESSAMENTO DE DADOS NEA-III 
01 DIRETOR(A) DE PATRIMÔNIO NEA-III 
01 DIRETOR(A) DE REGISTRO E IDENTIFICAÇÃO NEA-III 
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TABELA 04 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

QUANT. DENOMINAÇÃO E ASSESSORAMENTO SÍMB. 
01 CHEFE DE GABINETE NEA-II 
01 TESOUREIRO(A) MUNICIPAL NEA-II 
01 COORDENADOR(A) DO DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDADE 
NEA-II 

01 COORDENADOR(A) DE COMPRAS NEA-II 
01 COORDENADOR(A) DE LICITAÇÕES NEA-II 
01 COORDENADOR(A) DE TRIBUTOS E 

ARRECADAÇÃO 
NEA-II 

01 COORDENADOR(A) DE PLANEJAMENTO E 
ORÇAMENTO 

NEA-II 

01 DIRETOR(A) DE CONTABILIDADE NEA-III 
01 DIRETOR(A) DE COMPRAS NEA-III 
01 DIRETOR(A) DE CONTRATOS NEA-III 
01 DIRETOR(A) DE LICITAÇÕES NEA-III 
01 DIRETOR(A) FINANCEIRA NEA-III 

 

TABELA 05 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

QUANT. DENOMINAÇÃO E ASSESSORAMENTO SÍMB. 
01 CHEFE DE GABINETE NEA-II 
01 COORDENADOR(A) TÉCNICO PEDAGÓGICA 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
Art. 7º, Lei 
Municipal nº 
436/2010 – Tabela A 

01 COORDENADOR(A) TÉCNICO PEDAGÓGICA 
DE ENSINO FUNDAMENTAL I 

Art. 7º, Lei 
Municipal nº 
436/2010 – Tabela A 

01 COORDENADOR(A) TÉCNICO PEDAGÓGICA 
DE ENSINO FUNDAMENTAL II  

Art. 7º, Lei 
Municipal nº 
436/2010 – Tabela A 

03 COORDENADOR DE PROGRAMAS ESPECIAIS Piso salarial + Art. 
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65 da Lei nº 
436/2010. 

01 DIRETOR(A) PEDAGÓGICO(A)  
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

Art. 9º da Lei 
Municipal nº 
436/2010 – Tabela - 
B 

01 DIRETOR(A) PEDAGÓGICO(A) Art. 9º da Lei 
Municipal nº 
436/2010 – Tabela – 
B 

01 COORDENADOR(A) DE ESPORTE, CULTURA E 
LAZER 

NEA-II 

01 COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E 
GERENCIAMENTO DE FROTA 

NEA-II 

01 DIRETOR(A) FINANCEIRA ESCOLAR NEA-III 
01 DIRETOR(A) DE GESTÃO DE PESSOAS NEA-III 

01 DIRETOR(A) DE SUPRIMENTO E MERENDA 
ESCOLAR 

NEA-III 

01 ASSESSOR(A) DE ESPORTE DA-I 
01 ASSESSOR(A) DE CULTURA E LAZER DA-I 
02 AUXILIAR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA-I 

 

TABELA 06 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

QUANT. DENOMINAÇÃO E ASSESSORAMENTO SÍMB. 
01 CHEFE DE GABINETE NEA-II 
01 COORDENADOR(A) DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  NEA-II 
01 COORDENADOR(A) DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 

REMOÇÃO 
NEA-II 

01 COORDENADOR(A) DE PLANEJAMENTO 
CONTROLE E AVALIAÇÃO EM SAÚDE 

NEA-II 

01 COORDENADOR(A) DE ATENÇÃO BÁSICA NEA-II 
01 COORDENADOR(A) DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NEA-II 
01 COORDENADOR(A) DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

DE PRONTO ATENDIMENTO 24H 
NEA-II 
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01 COORDENADOR(A) DA CASA DE APOIO EM 
SALVADOR 

NEA-II 

01 COORDENADOR(A) DO CENTRO DE SAÚDE NEA-II 
01 COORDENADOR(A) DE ENFERMAGEM NEA-II 
01 COORDENADOR(A) DE ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA 
NEA-II 

01 COORDENADOR(A) DE ASSISTÊNCIA 
ODONTOLÓGICA 

NEA-II 

01 COORDENADOR(A) DE TRANSPORTE EM SAÚDE NEA-II 
01 DIRETOR(A) DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NEA-III 
01 DIRETOR(A) DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NEA-III 
01 DIRETOR(A) DO CENTRO DE ENDEMIAS  NEA-III 
01 DIRETOR(A) DE PLANEJAMENTO CONTROLE E 

AVALIAÇÃO EM SAÚDE 
NEA-III 

01 DIRETOR(A) DA CENTRAL DE PROCESSAMENTO 
DE DADOS 

NEA-III 

 

TABELA 07 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

QUANT. DENOMINAÇÃO E ASSESSORAMENTO SÍMB. 
01 SECRETÁRIO(A) DE GABINETE NEA-III 
01 ASSISTENTE JURÍDICO (TÉCNICO DE REFERÊNCIA) NEB 
01 SUPERVISOR(A) DO CENTO DE REFERÊNCIA DE 

ASSITÊNCIA SOCIAL – CRAS 
NEC 

01 SUPERVISOR(A) DO CENTRO DE REFERÊNCIA 
ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS 

NEC 

01 COORDENADOR(A) DE GESTÃO DO SISTEMA 
ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS 

NEA-II 

01 COORDENADORIA DE GESTÃO DO CADÚNICO NEA-II 
01 DIRETOR(A) DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE NEA-III 
01 DIRETOR(A) DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB NEA-III 
01 DIRETOR(A) DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NEA-III 
01 DIRETOR(A) DE PROCESSAMENTO DE DADOS NEA-III 
01 DIRETOR(A) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NEA-III 
01 DIRETOR(A) DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NEA-III 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Rua Horácio de Matos, nº 99, Centro - CEP 46900-000  

01 DIRETOR(A) DE REGÊNCIA MUSICAL NEA-III 
01 DIRETOR(A) DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS 

MULHERES – COORPOM 
NEA-III 

01 ASSESSOR(A) DE GESTÃO E MANUTENÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

DA-I 

01 ASSESSOR(A) DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE 
RACIAL – ASPIR  

DA-I 

01 ASSESSOR(A) DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS 
CONSELHOS 

DA-I 

01 ASSESSOR(A) DE INICIAÇÃO OCUPACIONAL E 
PREPARAÇÃO PARA O TRABALHO  

DA-I 

01 AUXILIAR DE ASSISTENCIA SOCIO CULTURAL DA-II 
 

TABELA 08 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

QUANT. DENOMINAÇÃO E ASSESSORAMENTO SÍMB. 
01 ASSISTENTE DE ENGENHARIA E PROJETOS NEB 
01 ASSISTENTE DE ARQUITETURA E URBANISMO  NEB 
01 COORDENADOR(A) DE OBRAS E MANUTEÇÃO  NEA-II 
01 COORDENADOR(A) DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NEA-II 
 COORDENADOR(A) DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS 
NEA-II 

01 DIRETOR(A) DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA  

NEA-III 

01 DIRETOR(A) DE ATENDIMENTO E CONTROLE  NEA-III 
01 ASSESSOR(A) DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA-I 

 

TABELA 09 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO 

QUANT. DENOMINAÇÃO E ASSESSORAMENTO SÍMB. 
01 DIRETOR(A) DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS 
NEA-III 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0ACM5QF/QCL9SYGQPPB7SQ

Segunda-feira
28 de Fevereiro de 2022

125 - Ano  - Nº 3868



 

 

 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Rua Horácio de Matos, nº 99, Centro - CEP 46900-000  

01 DIRETOR(A) DE LIMPEZA PÚBLICA E MEIO 
AMBIENTE 

NEA-III 

01 ASSESSOR(A) FINANCEIRA DA-I 
01 ASSESSOR(A) DE DESENVOLVIMENTO DO 

TURISMO 
DA-I 

 

TABELA 10 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO 

QUANT. DENOMINAÇÃO E ASSESSORAMENTO SÍMB. 
01 COORDENADOR(A) DO SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
NEA-II 

01 ASSESSOR(A) DE EXTENSÃO RURAL DA-I 
01 ASSESSOR(A) DA AGRICULTURA FAMILIAR DA-I 

 

TABELA 11 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MÁQUINAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS 

QUANT. DENOMINAÇÃO E ASSESSORAMENTO SÍMB. 
01 COORDENADOR(A) GERAL DE TRÂNSITO NEA-II 
01 COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVA 

FINANCEIRA 
NEA-II 

01 DIRETOR(A) DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, 
CONTROLE E ANÁLISE DE ESTATÍSTICAS 

NEA-III 

01 DIRETOR(A) DE ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO, 
TRÁFEGO E ADMINISTRAÇÃO  

NEA–III 

01 DIRETOR(A) DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS  NEA-III 
01 DIRETOR(A) DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NEA-III 
01 DIRETOR(A) DE CONTROLE DE FROTA NEA-III 
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