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CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CONTINUA

Cuidados 
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UAB recebe 
novos cursos em 
diversas áreas

APÓS PERCORRER VÁRIOS BAIRROS, VACINANDO MAIS DE 4 MIL ANIMAIS, A CAMPANHA CHEGA AO JD SANTA INÊS NESTE FIM DE SEMANA
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Jd Santa Inês é o próximo bairro da campanha contra Raiva 
Secretaria da Saúde

As equipes do Departamento de Con-
trole de Zoonoses de Itapetininga estarão 
no próximo sábado (17), no Jardim Santa 
Inês. Neste ano, com uma campanha em 
todos os finais de semana, ja foram vaci-
nados 4.455 cães e gatos na cidade. A me-
ta é atingir 20 mil animais em 2017. No 
dia 24, a equipe atenderá o Olho D’Água.

No Jardim Santa Inês, a equipe esta-
rá na Rua Alcino Vieira, próximo da rua 
da torre, entre 9h e 16h. De acordo com 
a diretora do Departamento de Controle 
de Zoonoses, todos cães e os gatos devem 
ser vacinados anualmente. A partir dos 3 
meses de idade e apresentando bom esta-
do de saúde. Na semana passada, a equipe 
de Zoonoses esteve na Vila Mazzei e va-
cinou 615 animais.

Segundo os especialistas, a raiva é 
uma doença incurável nos animais e fatal 
em 100% dos casos, a doença é uma zo-
onose e, portanto, também pode afetar os 

A Secretaria da Saúde de Itapetinin-
ga informa que a Campanha de vacina-
ção contra a gripe foi prorrogada até o 
dia 23 de junho. A campanha foi esten-
dida pela Secretaria Estadual da Saú-
de, pois grande parte dos municípios 
não atingiram a meta estipulada, que é 
de 90% da população preconizada.

Em Itapetininga até a manhã desta 
segunda-feira (12) foram contabili-
zadas 25.967 doses aplicadas, o que 
corresponde 82,50% dos grupos prio-
rizados.

A Secretaria Estadual da Saúde 
acrescentou mais um grupo nesta cam-
panha, as pessoas com 55 a 59 anos já 
podem se vacinar.

Lembrando que a vacina é de gra-
ça e está indicada para crianças de 
seis meses a menores de cinco anos; 
pessoas com 55 anos ou mais; traba-
lhadores de saúde; povos indígenas; 

seres humanos. 

Durante a semana
Para atingir a meta, as vacinações tam-

bém são aplicadas na sede do Departa-
mento de Controle de Zoonoses, onde são 
aplicadas as vacinas contra a raiva. Este 
serviço continua a todo vapor. A unidade 
funciona de segunda a sexta-feira, das 9 
h às 16h, na sede da unidade que fica à 
Avenida Professor Francisco Válio, 925, 
Centro.    

Recomendações 
Os cães devem estar com guias, colei-

ras e focinheiras (se necessário). Os gatos 
devem ser levados em caixas próprias 
para o transporte de bichos de estimação. 
Além desses cuidados, a Prefeitura tam-
bém recomenda que os animais sejam le-
vados por pessoas com mais de 18 anos. 
O animal deve ser imunizado todo o ano. 

Dia: 17/06    
Bairro: Jardim Santa Inês
Horário: 9h - 16h 
Local:  Rua Alcino Vieira (rua da 

torre)

Dia: 24/06 
Bairro: Vila Olho D’Água 
Horário: 9h - 16h 
Local: Praça em frente ao Mercado 

Feliciano

Campanha de Vacinação contra gripe é prorrogada
Secretaria da Saúde

gestantes, puérperas (até 45 dias após 
o parto); população privada de liberda-
de; funcionários do sistema prisional, 
pessoas portadoras de doenças crôni-
cas não transmissíveis ou com outras 
condições clínicas especiais, além dos 
professores.

Os portadores de doenças crônicas 
não transmissíveis, que inclui pessoas 
com deficiências específicas, devem 
apresentar prescrição médica no ato 
da vacinação. Pacientes cadastrados 
em programas de controle das doenças 
crônicas do SUS deverão se dirigir aos 
postos em que estão registrados para 
receber a vacina, sem a necessidade de 
prescrição médica.

Todas as Unidades de Saúde de 
Itapetininga estão abastecidas com a 
vacina, então não deixe para depois, 
procure a unidade mais próxima de sua 
residência e se previna contra a gripe.

Fique atento as datas e aos endereços
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Junho... Julho... Meses 
das tradicionais festas 
que animam pequenos, 

adolescentes, adultos e até mesmo 
idosos. Com esse frio na região de 
Itapetininga, que chega a marcar 
temperaturas quase negativas, 
os “arraiás” são comuns em 
casas, escolas, igrejas, praças e, 
principalmente, em sítios e fazendas. 

Nessas festas, nada melhor do 
que ver meninos fantasiados com 
bota, chapéu e camisa xadrez, 
e as meninas com os vestidos 
rendados. Papais e mamães também 
acompanham os filhos e, muitos, 
vão a caráter. Geralmente, as 
festas conhecidas como “juninas” 
ou “julinas” têm as barraquinhas 
com comidas típicas da região, 
principalmente o bolinho de frango, 
que é tradição em Itapetininga, além 
de bebidas quentes que dão aquele 
gostinho especial para esquentar 
ainda mais. Um momento de alegria 
e diversão para toda a família, mas é 
preciso ATENÇÃO.

Uma dica importante, 
segundo o Secretaria 
de Obras e 

Serviços da Prefeitura é na hora 
de montar barracas, palanques e 
palcos. A indicação é estar com 
distância mínima de 1,5m em 
relação à rede elétrica. A montagem 
de qualquer festa deve ser feita com 
segurança. É importante também 
que os operários fiquem atentos ao 
manusear vergalhões e outras peças 
metálicas, que podem atingir a rede 
elétrica. Neste caso, a pessoa corre o 
risco até de morte. 

Ainda de acordo com a Secretaria 
de Obras e Serviços, é importante 
que um profissional da área seja o 
responsável pela montagem de cada 
ambiente, principalmente ao checar 
se as instalações elétricas estão de 
acordo, sem apresentar nenhum 
risco, tanto para quem está ali 
trabalhando, como para aqueles que 
aproveitam a festa. 

Festas juninas e julinas: 
Prevenção

Os riscos e perigos dos “arraiás”
Carlos Alberto Soares

Segundo especialistas, as 
bandeirinhas são muito bonitas e, 
certamente, enfeitam a festa, mas 
não devem ser penduradas nos postes 
de energia. Nunca, jamais, devem 
ser feitas ligações clandestinas 
nestes locais. O risco de acidente 
com eletrocussão é muito grande e 
a festa pode se transformar em uma 
tragédia. 

Dados da Abracopel – Associação 
Brasileira de Conscientização para 
os Perigos da Eletricidade, mostram 
que em 2016 os acidentes, em 
todo o país, nestes locais somaram 
99 ocorrências que tiraram 32 
vidas. Não foram todas em festas 
juninas, mas certamente um número 
considerável de pessoas morreram 
ao pisar em fios desencapados no 
chão destas festas, ou tocaram em 
barracas energizadas por instalações 

elétricas feitas de qualquer jeito. Os 
acidentes com eletricidade nas áreas 
rurais, sítios e fazendas onde muitos 
“arraiás” são feitos, somente em 
2016, foram 101 mortes. 

Somando, no Brasil, foram 
133 mortes em locais possíveis 
de se realizar uma festa junina. 
Esse número é de acidentes com 
choque elétrico. Se acrescentar os 
acidentes que envolvem incêndios 
ou princípios de incêndios gerados 
por curtos-circuitos nas instalações 
elétricas soma-se, em 2016, um total 
de 70 ocorrências com duas mortes. 

O Diretor Executivo da 
Abracopel, engenheiro Edson 
Martinho, lembra: “Um alerta para 
os pais que vão participar de festas 
juninas com seus filhos: ao chegar 
ao local prestem atenção em todo 
o entorno da festa. Observem a 
estrutura das barracas, vejam se não 
existem fios de energia passando 
por locais onde vocês irão pisar, 

gambiarras não fazem parte da 
festa. Fique atento, afinal 

só é preciso um descuido 
para o acidente 

acontecer!”.
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Lei em vigor
A Prefeitura de Itapetininga 

sancionou uma lei, em abril deste 
ano, que proíbe o uso de rojões e 
fogos de artifício com som na área 
urbana. O objetivo é evitar danos 
à saúde de autistas, deficientes 
auditivos e também o bem estar 
de animais, além do bem estar de 
vizinhos de locais onde rojões e 
fogos são comuns.

A multa para quem for flagrado 
descumprindo a lei é de R$ 3 mil 
para pessoa física e R$ 10 mil para 
empresas. Segundo a lei, os rojões 
e fogos de artifício com som são 
permitidos somente na zona rural.

Prevenção Festas juninas e julinas: Os riscos e perigos dos “arraiás”
“Na zona urbana, a fiscalização 

é de responsabilidade da prefeitura. 
São os funcionários que têm 
competência para aplicar uma 
penalidade. Nós esperamos 
nesses casos individualizados que 
alguém, algum munícipe, dê o 
direcionamento para saber de qual 
casa saiu e com a possível indicação 
do infrator”, afirma o assessor de 
gabinete do Executivo.

Donos de cães aprovaram a 
medida. De acordo com Giorgi 
Matarazzo que é dono de dois 
animais. A cadelinha Mel, de um 
ano, e a Laica, de um ano e meio, 
a lei vem contribuir e muito para 

a saúde do animal. “Toda vez 
que havia estouro de rojões, elas 
enlouqueciam e ficavam nos cantos 
da casa chorando. Isso era um 
absurdo. Acredito que só mexendo 
no bolso do cidadão é que as pessoas 
vão respeitar”, diz.

Guarda Civil Municipal
Nestes meses do ano, em que 

as festas rodeiam casas, chácaras e 
fazendas, a Comandante da Guarda 
Civil Municipal de Itapetininga, 
orienta que é necessário muito 
cuidado. “A pessoa nunca deve soltar 
nenhum tipo de fogos de artifício de 
local fechado e muito menos, em 

aglomerado de gente. Uma faísca 
pode gerar um curto circuito e matar 
alguém”, salienta. 

Ela disse ainda que, mesmo tendo 
cuidado, a pessoa que solta o rojão, 
por exemplo, deve estar atenta. Na 
área urbana, tem que ser longe de 
crianças, adolescentes e também 
de fios elétricos e verificar se não 
há terrenos baldios com mato alto e 
seco, o que pode, consequentemente, 
um incêndio. O mesmo é na zona 
rural. “Todo cuidado é pouco. É uma 
época em que as famílias querem 
curtir as tradicionais festas, mas é 
preciso atenção para evitar futuros 
problemas”, completa.  

Todo cuidado é 
pouco. É uma época 
em que as famílias 
querem curtir as 

tradicionais festas, 
mas é preciso 

atenção para evitar 
futuros problemas.

Comandante da Guarda
 Municipal de Itapetininga
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LEI Nº 6.220, DE 9 DE JUNHO DE 2017
Dá o nome do senhor Belizário Manoel de Almeida à via pública localizada no loteamento Vicente Langoni.
(Projeto de Lei nº 37/2017, de autoria do Vereador Sidnei Teixeira Barbosa.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se Rua Belizário Manoel de Almeida, a rua conhecida no local como Rua “B”, situada no lotea-
mento Vicente Langoni (em processo de Regularização Fundiária), em Rechan, com início em terreno particular e com 
término na Rua Justino Machado de Meira, com largura de 12 metros e extensão de 200 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos nove dias de junho de 2017.

GUILHERME LUIS MORELLI
SECRETÁRIO DE GABINETE

LEI Nº 6.221, DE 9 DE JUNHO DE 2017
Dá o nome do senhor Pedro Laureano à via pública localizada no loteamento Vicente Langoni.
(Projeto de Lei nº 38/2017, de autoria do Vereador Sidnei Teixeira Barbosa.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se Rua Pedro Laureano, a rua conhecida no local como Rua “C”, localizada no loteamento 
Vicente Langoni (à ser regularizado), em Rechan, com início na Rua conhecida no local como Rua “A”, e com término em 
terreno particular, com largura de 12 metros e extensão de 385 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos nove dias de junho de 2017.

GUILHERME LUIS MORELLI
SECRETÁRIO DE GABINETE

DECRETO Nº 1.631, DE 2 DE JUNHO DE 2017
Autoriza cancelamento de Restos a Pagar e dá outras providências.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, no uso das atribuições 
legais, e
DECRETA:
Art. 1º Fica o setor contábil autorizado a proceder ao cancelamento de Restos a Pagar inscritos no exercício de 2016 refer-
entes a empenhos não devidos.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete do Prefeito, aos dois dias de junho de 2017.

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECRETO Nº 1.632, DE 2 DE JUNHO DE 2017
“Abre o crédito adicional no valor de R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais)”. 
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita Municipal do Município de ITAPETININGA, Estado 
de São Paulo no uso das atribuições que a lei lhe confere, em especial o artigo 42 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março 
de 1964,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto no Departamento de Orçamento e Finanças um crédito adicional no valor de R$ 330.000,00 trezentos 
e trinta mil reais), autorizado pela Lei 6171 de 13/12/2016, destinado ao atendimento de despesas correntes e de capital, 
observando-se as classificações institucional, econômica e funcional-programática a seguir especificadas:

Ficha FR Categoria Descrição Valor

02
02.08
02.08.01
10.302.0063.1127 202 1 4.4.90.51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMEN
OBRAS E INSTALAÇÕES 330.000,00

Total do Remanejamento 330.000,00

Art. 2º. O crédito Adicional aberto será coberto com os recursos provenientes do Remanejamento, no valor de R$ 330.000,00 
(trezentos e trinta mil reais), das seguintes dotações do orçamento municipal vigente:

Ficha FR Categoria Descrição Valor

02
02.10
02.10.02
18.541.0036.1105

 
02.11
02.11.01
15.122.0001.1082

 
15.122.0001.2039

 
02.12
02.12.02
26.785.0033.1052

329

330

341

365

1

1

1

1

4.4.90.51

4.4.90.51

4.5.90.61

4.4.90.51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL
CONSTRUÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS
OBRAS E INSTALAÇÕES
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS
OBRAS E INSTALAÇÕES
 
GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDAD
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO- DEMUTRAN
IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS, CICLOVIAS E BI
OBRAS E INSTALAÇÕES

190.000,00

50.000,00

60.000,00

30.000,00

Total do Remanejamento 330.000,00

Art. 3º. Fica aberto no Departamento de Orçamento e Finanças um crédito adicional  no valor de R$ 430.000,00 quatrocen-
tos e trinta mil reais), autorizado pela Lei 6171 de 13/12/2016, destinado ao atendimento de despesas correntes e de capital, 
observando-se as classificações institucional, econômica e funcional-programática a seguir especificadas:

Ficha FR Categoria Descrição Valor

02
02.08
02.08.01
10.301.0063.2120 192 5 4.4.90.51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
MANUTENÇÃO BLOCO INVESTIMENTO
OBRAS E INSTALAÇÕES 430.000,00

Total do Transposição 430.000,00

Art. 4º. O crédito Adicional aberto será coberto com os recursos provenientes da Transposição, no valor de R$ 430.000,00 
(quatrocentos e trinta mil reais), das seguintes dotações do orçamento municipal vigente:

Ficha FR Categoria Descrição Valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE ITAPETININGA
FORO DE ITAPETININGA
1ª VARA CÍVEL
Rua Carlos Cardoso, s/nº, ., Jardim Mesquita - CEP 18213-540, Fone: 15
3273 4003, Itapetininga-SP - E-mail: itapet1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1001284-10.2014.8.26.0269
Classe: Assunto: Procedimento Comum - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Requerente: Fazenda do Município de Itapetininga
Requerido: Instituto Social Varti

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1001284-10.2014.8.26.0269

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Itapetininga, Estado de São Paulo,
Dr(a). Jairo Sampaio Incane Filho, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) Instituto Social Varti, CNPJ 07.683.536/0001-06, que lhe foi proposta uma
ação de Procedimento Comum por parte de Fazenda do Município de Itapetininga contra Instituto
Social Varti, alegando em síntese: Que o réu não forneceu os extratos bancários do recebimento
dos recursos transferidos pela municipalidade à ré, referentes aos períodos de 25 de fevereiro de
2013 a 28 de fevereiro de 2013 e 01 de abril de 2013 a 05 de junho de 2013, momento em que se
deu a rescisão contratual, para qua a municipalidade celebre novo convênio de custeio ao serviço
de saúde. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá
após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Itapetininga, aos 01 de março de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICIPA
MATERIAL DE CONSUMO
 
AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 
AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

280.000,00

50.000,00

100.000,00

Total do Transposição 430.000,00

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicado e registrado no Gabinete da Prefeita, dois dias de junho de 2017.

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PORTARIA Nº 322, DE 13 DE JUNHO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, e
Considerando as Leis 4.807, de 9 de dezembro de 2003 e 5.247, de 28 de março de 2008, com a redação dada pela Lei nº 
5.590, de 29 de dezembro de 2014, e 
Considerando ainda os termos da Lei Federal nº 13.022, de 8 de agosto de 2014 que Dispõe sobre o Estatuto Geral das 
Guardas Municipais e Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), resolve:
Art. 1º Designar os Guardas Civis Municipais abaixo relacionados, para prestarem serviços de fiscalização de posturas de 
competência do Departamento de Transporte Público – DTP Municipal:
1) ADERALDO RAMOS BARBOZA
2) ADRIANA DE FÁTIMA FERREIRA PIRES
3) ADRIELE CRISTINA DE SOUZA FERREIRA MACHADO
4) ALESSANDRO PAQUES RIOS
5) AMANDA MONICHELE DA SILVA MEIRA
6) ANA BEATRIZ DE SOUZA RODRIGUES JACOB
7) ANDERSON VAZ RODRIGUES DE QUEIROZ
8) ANTONIO CARLOS PIRES JUNIOR
9) BIANCA DIAS RODRIGUES AGUIAR
10) BRUNA DE ALBUQUERQUE SANTOS
11) BRUNO FELIPE MOMBERG VAZ
12) CAMILA OLIVEIRA ALBUQUERQUE
13) CATARINA APARECIDA NANINI MOTTA
14) CEZAR GOMES DE ANDRADE
15) DANUZA APARECIDA DE MEIRA
16) DIEGO DE BARROS MOREIRA
17) EDINILSON PAES
18) EDSON FELICIO DE MEDEIROS
19) FABIO VAZ DE SOUZA
20) FABRICIA DE ALMEIDA RODRIGUES
21) FERNANDO AUGUSTO GONÇALVES
22) FERNANDO DE ALMEIDA E SILVA
23) FRANCINALDO JOSE DA SILVA
24) GEORGE FELIPE OLIVEIRA DE ARAUJO
25) GISELE ALESSANDRA DE OLIVEIRA
26) GISELE VIEIRA DE CAMPOS
27) GUSTAVO DE ALMEIDA CIRINEU
28) JEAN AUGUSTO FERREIRA SILVA
29) JOÃO CAMILO DE SOUZA VAZ
30) JOSE ANTONIO CAVALCANTI MACIEL FERREIRA
31) KAROLINE CRISTIANE MENDES SOARES
32) LEANDRO GONCALVES DA SILVA
33) LEANDRO TEODORO
34) LEVI THEOTONIO FILHO
35) LIDIANE CECCILIA LOPES REIS
36) LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS
37) LUCAS GALDINO DE MEIRA
38) LUCIANA DE JESUS SANTOS MENEZES
39) LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
40) MARCELO DE JESUS AMARAL
41) MARIELE NADALINI DE SOUZA GUIMARAES
42) MARIO ALEXANDRE BIANCHI DE ALMEIDA
43) MELQUISEDEQUE RODRIGUES SOUTO PRESTES
44) MICHEL ESTEVAN PONTES ANTUNES
45) PAULO CESAR CASSAMASIMO DE OLIVEIRA
46) PAULO CIRILO APARECIDO CORREA
47) PRISCILA APARECIDA HARRIS FERREIRA BOWEN
48) RENATO COELHO DE OLIVERA
49) ROBSON FOGAÇA
50) RODRIGO MOREIRA DA SILVA
51) TATIANA APARECIDA DOS SANTOS MENEZES
52) TATIANE APARECIDA FRANCISCO DA SILVA
53) VALTER DE ALMEIDA CARRIEL
54) VANCLEI NUNES VIEIRA
55) VINICIUS AUGUSTO OLIVEIRA RODRIGUES
56) WELINGTON LUIZ CALISTO RODRIGUES
57) YONAS GRAJAUSKAS
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 323, DE 13 DE JUNHO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Considerando os autos do processo nº 26644/1/2017, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Marinete Domingues Lourenço Alves, Auxiliar de Educação, Ref. 

7, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 12/06/2017, nos termos do artigo 135, da Lei Complementar nº 
26, de 27/06/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 324, DE 13 DE JUNHO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais,
Considerando os autos do processo nº 24351/1/2017, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve:
Art. 1º Exonerar, a pedido a funcionária Alexia Carvalho Galvão, Cuidador em Saúde, Ref. 05, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22/05/2017.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO CADASTRO DE RESERVA PARA AJUDANTE GERAL E 
MERENDEIRA

INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS
EDITAL N.º 04/2017

O INSTITUTO GERAÇÃO UNIDADES PRODUTIVAS em cumprimento ao Edital        nº 04/2017, Processo Seletivo 
Simplificado para cadastro de reserva, através do presente instrumento, DIVULGA a Pontuação dos Candidatos referente 
ao resultado da Análise Curricular e Entrevista, abaixo relacionados: 

Pontuação – Cargo: AJUDANTE GERAL 

N.º Candidato RG PONTUAÇÃO

01 Silvana Letícia de Oliveira Estanagel de Barros 27.807.086-3 100 pontos

02 Fabiana da Silva Moraes 42.697.297-1 100 pontos 

03 Maria Cristina Machado Nanini 17.536.037-6 90 pontos 

04 Michele Fernanda Batista Delfino Dias 43.225.826-7 90 pontos 

05 Karine Aparecida de Campos Leite 45.436.353-9 85 pontos 

06 Karina Aparecida Alves Lopes 40.402.935-8 80 pontos 

07 Miriam do Valle Linhares 32.835.102-7 80 pontos 

08 Bernadete de Oliveira Bueno 34.750.271-4 70 pontos 

09 Eliane Cristina Ribeiro Porfirio 25.296.333-7 65 pontos

Pontuação – Cargo: MERENDEIRA

N.º Candidato RG PONTUAÇÃO

01 Rosalia de Fatima Batista Braz 41.048.721-1 100 pontos

02 Maria Helena Ribeiro Gomes   8.900.552-1 100 pontos

03 Gracinda Vanda de Oliveira 14.441.407-7 90 pontos 

04 Jaqueline Aparecida Batista Delfino 44.633.790-0 80 pontos

Itapetininga, 14 de Junho de 2017.

SUELI APARECIDA CYLOS HOSHINO
PRESIDENTE

D.O.M.
TERMO DE RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO

Fica retificada a publicação realizada no dia 03/06/2017, página 26. Onde se lê: CONTRATADA: Ibrason Eventos Ltda - 
ME, leia – se: CONTRATADA: Ibrasom Eventos Ltda - ME. Referente ao Extrato do Contrato nº 52/2017. Ficam mantidas 
as demais informações já vinculadas. 

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 53/2017
PROCESSO Nº 1037/2017 TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL - OBJETO: registro de preços para prestação de serviços 
com fornecimento de equipes de mão-de-obra, materiais, equipamentos, veículos e ferramentas necessárias à execução 
dos serviços de varrição manual, limpeza e conservação de vias públicas, roçada, revitalização, adequação e manutenção 
de áreas urbanizadas e outros serviços necessários ao melhoramento visual e paisagístico de: parques, praças, canteiros, 
avenidas, rotatórias, cemitérios e afins, no município de Itapetininga - Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Comunico 
a SUSPENSÃO da sessão do dia 14.06.2017 às 14:00 horas, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, para o julgamento das impugnações ao edital apresentada nos TCs nº 10090.989.17-9 e 10129.989.17-4 até 
ulterior decisão, procedendo-se com a respectiva publicação para o conhecimento público.  O comunicado está disponível 
no site www.itapetininga.sp.gov.br no ícone Licitação – Modalidade: Pregão Presencial. Itapetininga, 13 de junho de 2017.

LEANDRO JUSTO PEDROSO
SUPERVISOR DEPTO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS E CONTRATOS

CARTA CONTRATO
CONTRATADA: NP Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA. CONTRATANTE: Município de Itapetininga. Proces-
so nº 601/2017. MODALIDADE: Dispensa – Isento Compras e Serviços nº 597/2017. OBJETO: Aquisição de assinatura 
para acesso aos serviços do sistema de banco de preços – ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela 
administração pública – Secretaria Municipal de Saúde. Valor Total: R$ 7.990,00. Vigência 12 meses. ASSINATURA: 
26.05.2017.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2017
CONTRATADA: JM Machado ME. CONTRATANTE: Município de Itapetininga. Processo nº 50/2017. MODALIDA-
DE: Pregão Presencial 07/2017. OBJETO: Aquisição de peças para veículos leves, pesados e máquinas da Secretaria Muni-
cipal de Obras e Serviços. Valor Total: R$ 35.100,00. Vigência 12 meses. ASSINATURA: 08.05.2017.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 48/2017
CONTRATADA: Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos Kairós LTDA ME. CONTRATANTE: Municí-
pio de Itapetininga. Processo nº 462/2017. MODALIDADE: Dispensa de Licitação 25/2017. OBJETO: Aquisição de 
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tratamento de desintoxicação e reabilitação em regime de internação do paciente menor G.S. conforme ordem judicial 
100531-48.2017.8.26.0269 - Secretaria Municipal de Saúde. Valor Total: R$ 9.000,00. Vigência 180 dias. ASSINATURA: 
19.05.2017.

 
TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO Nº 153/2016

CONTRATADA: EMAG Transporte Escolar LTDA ME. CONTRATANTE: Município de Itapetininga. MODALIDA-
DE: Pregão Presencial nº 100/2016. PROCESSO 39/2016. OBJETO: transporte escolar para alunos das áreas urbanas e 
rurais das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Itapetininga - Secretaria Municipal de Educa-
ção. ADITAMENTO: Fica aditado em 25 % o item 14 alterando o valor de R$ 47.404,50 para R$ 59.255,64 e o item 30 
alterando o valor de R$ 15.801,50 para R$ 19.751,89. Valor Total: R$ 15.801,53. ASSINATURA: 15.05.2017. FUNDA-
MENTO LEGAL: Art. 65, § 1º da Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

TERMO ADITIVO 02 DO CONTRATO Nº 49/2015
CONTRATADA: Carlos Roberto dos Santos ME. CONTRATANTE: Município de Itapetininga. MODALIDADE: Pre-
gão Presencial nº 19/2015. Processo nº 385/2014. OBJETO: prestação de serviços de transporte de funcionários para o 
Setor de Limpeza Pública e garagem municipal – Secretaria Municipal de Obras e Serviços. PRORROGAÇÃO: 12 meses. 
REAJUSTE: Fica concedido IPCA de 4,5710% do item 01 alterando o valor de R$ 302.400,00 para R$ 316.440,00. Valor 
Total: R$ 316.440,00. ASSINATURA: 11.05.2017. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/1993 
e suas alterações posteriores.

TERMO ADITIVO DA ATA Nº 28/2016
DETENTORA: Nacional Comercial Hospitalar LTDA. ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de Itapetininga. MODA-
LIDADE: Pregão Presencial n° 222/2015. Processo nº 345/2015. OBJETO: Aquisição de material de curativo para atender 
ambulatório de feridas - Secretaria Municipal de Saúde - ALTERAÇÃO: Fica alterado o endereço de Avenida do Café, nº 
1.836/1.846/1886/1896,Vila Tibério, Ribeirão Preto/SP CEP: 14.050-220 para Avenida Dr. Celso Charuri, nº 7.500, Jd. 
Manoel Penna, Ribeirão Preto/SP CEP: 14.098-515. ASSINATURA: 15.05.2017. FUNDAMENTO LEGAL: Disposições 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

TERMO ADITIVO DA ATA Nº 03/2017
DETENTORA: Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA. ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de Itapetininga. MO-
DALIDADE: Pregão Presencial n° 215/2016. Processo nº 390/2016. OBJETO: Aquisição de materiais de enfermagem e 
insumos para atender Unidades Básicas de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde - ADITAMENTO: Troca de marca do 
item 33 (luvas plástica para procedimento) de Descarpack para Luplatex. ASSINATURA: 29.05.2017. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 58, inciso I e 65. Inciso I, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

TERMO ADITIVO 05 DO CONTRATO Nº 138/2013
LOCADOR: Tercis de Melo Almada. LOCATÁRIO: Município de Itapetininga. MODALIDADE: Dispensa de Licitação 
n° 67/2013 - Processo nº 264/2013. OBJETO: Locação de imóvel não residencial para as instalações do Cartório da 52ª 
Zona Eleitoral do Estado de São Paulo – Secretaria de Gabinete. PRORROGAÇÃO: 12 meses. Valor Total R$ 27.605,88. 
ASSINATURA: 01.06.2017. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.

TERMO ADITIVO 07 DO CONTRATO Nº 78/2014
CONTRATADA: J.V.P. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA - ME. CON-
TRATANTE: Prefeitura Municipal de Itapetininga. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 30/2014. Processo nº 
63/2014. OBJETO: prestação de serviços de instalação e monitoramento de alarmes nas unidades escolares e setores da 
Secretaria Municipal de Educação. PRORROGAÇÃO: 12 Meses. REAJUSTE: A contratada concede um desconto de R$ 
69.039,56 do seu valor inicial de R$ 201.298,76 alterando para R$ 132.259,20. Valor Total: R$ 132.259,20. ASSINATU-
RA: 19.05.2017. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

TERMO ADITIVO DA ATA Nº 08/2017
DETENTORA: Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA. ÓRGÃO GERENCIADOR: Município de Itapetininga. MO-
DALIDADE: Pregão Presencial n° 201/2016. Processo nº 292/2016. OBJETO: Aquisição de medicamentos para aten-
dimento dos pacientes da Rede Municipal de Saúde Constantes ou não na lista RENAME, por 12 meses - Secretaria 
Municipal de Saúde - ADITAMENTO: Troca de marca do item 31 (Finasterida 5 mg) marca AUROBINDO para MERCK 
e item 153 (Maleato de Enalapril 20 mg) marca MEDQUÍMICA GEOLAB para SANVAL. ASSINATURA: 30.05.2017. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

TERMO ADITIVO 03 DO CONTRATO Nº 71/2014
CONTRATADA: Empresa de Ônibus Circular Nossa Senhora Aparecida. CONTRATANTE: Município de Itapetininga. 
MODALIDADE: Pregão Presencial n° 16/2014 - Processo nº 20/2014. OBJETO: serviços de transporte escolar para via-
gens culturais dos alunos do Ensino Infantil e Fundamental – Secretaria Municipal de Educação. PRORROGAÇÃO: 12 
meses. Fica aplicado o IPCA de 4,5710 % do item 01 alterando o valor de R$ 223.800,00 para R$ 234.000,00 e o item 02 
alterando o valor de R$ 211.800,00 para R$ 221.400,00. Valor Total: R$ 455.400,00. ASSINATURA: 08.05.2017. FUN-
DAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 54/2017
LOCADOR: João Ferreira de Barros. CONTRATANTE: Município de Itapetininga. Processo nº 50/2017. MODALIDA-
DE: Dispensa de Licitação 44/2017. OBJETO: Locação de imóvel não residencial para as instalações da EMEIF José 
Pires de Campos – Secretaria Municipal de Educação. Valor Total: R$ 18.000,00. Vigência 12 meses. ASSINATURA: 
02.06.2017.

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 56/2017

CONTRATADA: Mário Sérgio Crucilo - ME. CONTRATANTE: Município de Itapetininga. Processo nº 1038/2017. MO-
DALIDADE: Dispensa de Licitação 45/2017. OBJETO: manutenção corretiva e preventiva e corretiva de equipamentos 
odontológicos pelo período de 60 dias – Secretaria Municipal de Saúde. Valor Total: R$ 21.400,00. Vigência 60 dias. 
ASSINATURA: 05.06.2017.

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 55/2017

CONTRATADA: Viação Estevam Transporte & Turismo LTDA - EPP. CONTRATANTE: Município de Itapetininga. Pro-
cesso nº 940/2014. MODALIDADE: Dispensa de Licitação 41/2017. OBJETO: fornecimento de transporte de pacientes 
para tratamento fora do Município em caráter emergencial pelo período de 03 meses – Secretaria Municipal de Saúde. Valor 
Total: R$ 166.860,00. Vigência 03 meses. ASSINATURA: 02.06.2017. 

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 19/2017
Pregão Presencial 28/2017 – PROCESSO 852/2017 – OBJETO: segurança privada para eventos da Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga – Fornecedor – ATASEG Vigilância EIRE-
LI - EPP. Detentora do item 01. ASSINATURA: 16.05.2017. VIGÊNCIA: 12 meses.
ASSINATURA: 12.04.2017.

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 17/2017
Pregão Presencial 207/2017 – PROCESSO 305/2016 – OBJETO: Aquisição de livro para biblioteca da praça dos esportes 
e da cultura(CEU)– Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga 
– Fornecedor – Editora Iracema LTDA - ME. Detentora dos itens 01, 02, 05 a 49, 55 a 141, 179 a 254, 262 297, 313 a 502, 
602 a 653, 804 a 915, 926 a 965. ASSINATURA: 24.05.2017. VIGÊNCIA: 12 meses.

EXTRATOS DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 14/2017
Pregão Presencial 206/2016 – PROCESSO 310/2016 – OBJETO: Aquisição de material pedagógico para o Ensino Infantil 
e Fundamental– Secretaria Municipal de Educação. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga. ASSINATU-
RA: 17.05.2017. VIGÊNCIA: 12 meses. Detentoras: a)COMVALLE Produtos e Alimentos LTDA – EPP – itens: 95, 63, 

111, 112, 146, 121, 108, 173, 136 e 170; b) CONTRATADA: Lapex Comercial LTDA – EPP – itens: 142, 319, 223, 46, 
182, 181,240, 72, 249, 62, 239, 333, 156, 149, 326, 151, 328, 338, 286, 109, 132, 309, 163, 311 e 134; c) Master Indústria, 
Comércio e Representações LTDA – itens: 37, 41, 97, 06, 147, 148, 155, 150, 154 e 153.

EXTRATOS DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 13/2017
Pregão Presencial 09/2017 – PROCESSO 334/2017 – OBJETO: Aquisição de medicamentos para ação judicial pelo perío-
do estimado de meses – Secretaria Municipal de Saúde. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga ASSINA-
TURA: 08.05.2017. VIGÊNCIA: 12 meses. DETENTORAS: a) AGLON Comércio e Representações LTDA – itens: 29, 
52 e 55; b) DARKIFILM Comercial LTDA - item 27;

EXTRATO DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 12/2017
Pregão Presencial 189/2016 – PROCESSO 253/2016 – OBJETO: Aquisições de materiais odontológicos para Unidades 
Básicas de Saúde e do Centro de especialidades odontológicas Secretaria Municipal de Saúde. Órgão Gerenciador: Prefei-
tura Municipal de Itapetininga – Fornecedor – Bio Lógica Distribuidora EIRELI EPP. Detentora dos lotes 18, 23, 24, 27, 
30, 33, 35, 44, 56, 60, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 76, 81, 80, 81, 82, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 96, 97, 99, 101, 104, 105, 106, 
108 e 114. ASSINATURA: 05.05.2017. VIGÊNCIA: 12 meses.

EXTRATOS DE TERMO DE REGISTRO DE PREÇOS ATA Nº 21/2017
Pregão Presencial 15/2014 – PROCESSO 424/2017 – OBJETO: Aquisição de gás liquefeito P13 e P45 de petróleo e 
vasilhames para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal, pelo período de 12 meses – Secretaria Municipal de Saúde. 
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Itapetininga – VIGÊNCIA: 12 meses. Detentoras: a)Comércio de gás Marujo 
LTDA - itens 01 e 03. ASSINATURA: 29.05.2017; b) Pikê Comércio de gás LTDA – EPP: itens 05 a 07.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 246/2016
LOCADOR: Espólio de José Branco e Margarida Branco. CONTRATANTE: Município de Itapetininga. Processo nº 
411/2016. MODALIDADE: Dispensa de Licitação 34/2016. OBJETO: Locação de imóvel não residencial para as instala-
ções do espaço da melhor idade – EMI – Secretaria Municipal de Promoção Social. Valor Total: R$ 210.000,00. Vigência 
12 meses. ASSINATURA: 01.12.2016.
Itapetininga, 12.06.2017.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2017
PROCESSO N.º 168/2017, TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM, OBJETO: AQUISIÇÃO DE BE-
BEDOUROS PARA REPOSIÇÃO E FUTURAS INAUGURAÇÕES DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E INFANTIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS). Considerando o manifesto da Secretaria Municipal de Educação, através do memorando de nº 69/2017 onde 
esta solicita a revogação do presente certame, uma vez que o descritivo dos itens terão que ser modificados para que haja 
ampla disputa no processo licitatório. Diante desta situação e nas atribuições legais a mim concedidas pela Lei Federal º 
8.666/93 declaro REVOGADO o presente certame, nos termos do artigo 49 da Lei Federal em comento. Itapetininga, 05 
de maio de 2017.

JOÃO LUIS DE SOUSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS
DECRETO Nº 1.571 DE 02.01.2017

REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 91/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTI-
VA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DE ALTA, BAIXA E MÉDIA COMPLE-
XIDADE COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE VINCU-
LADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. Considerando o manifesto do Departamento de Gestão de Suprimentos e 
Contratos e da Secretaria requisitante e parecer jurídico, no uso das atribuições legais a mim concedidas pela Lei Federal 
nº 8.666/93, declaro REVOGADO o presente certame, nos termos do artigo 49 da Lei Federal em comento, para que a Se-
cretaria de Saúde inicie um novo procedimento licitatório com as alterações pertinentes. Itapetininga, 05 de junho de 2017.

JOÃO LUÍS DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS
DECRETO 1.571 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

REVOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017
PROCESSO N.º 339/2017, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NAS ÁREAS TÉCNICAS DE TOPOGRAFIA 
E DE SERVIÇOS DE GEOLOGIA/SONDAGEM – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS (SISTE-
MA DE REGISTRO DE PREÇOS), considerando o parecer do Pregoeiro, considerando que o recurso interposto pela 
empresa RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES ME foi indeferido, declaro REVO-
GADO o presente certame, nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 para a realização de novo certame licitatório. 
Itapetininga, 24 de maio de 2017.

JOÃO LUÍS DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECRETO MUNICIPAL Nº 1.571 DE 02.01.2017

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL – Nº 41/2017
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA AS COM-
PETIÇÕES MUNICIPAIS – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. De acordo com o parecer da Comissão de Licitação, Homologo a licitação, em epígrafe, a favor do fornecedor:
SFM EVENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP

Item Qtdd Unid Tipo Cota Descrição Vl. Unitário Vl. Total

1 56 UN Aberta Arbitragem para jogos de futsal, ca-
tegoria adulto, com tempo de jogo 
de 20x20 min.

R$ 190,00 R$10.640,00

2 80 UN Aberta Arbitragem para jogos de futsal, 
categoria menores, de sub 8 até sub 
16, tempo de jogo 15x15 min.

R$ 160,00 R$ 12.800,00

3 120 UN Aberta Arbitragem varzeano de futebol ca-
tegoria adulto, com tempo de jogo 
de 40x40 min.

R$ 390,00 R$ 46.800,00

4 64 UN Aberta Arbitragem – Jogos Da Juventu-
de de Futebol, categoria menores, 
com tempo de jogo de 25x25 min. 
e 30x30 min.

R$ 280,00 R$ 17.920,00
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Item Qtdd Unid Tipo Cota Descrição Vl. Unitário Vl. Total

5 14 UN Reservada Arbitragem para jogos de futsal, ca-
tegoria adulto, com tempo de jogo 
de 20x20 min.

R$ 190,00 R$ 2.660,00

6 20 UN Reservada Arbitragem para jogos de futsal, 
categoria menores, de sub 8 até sub 
16, tempo de jogo 15x15 min.

R$ 160,00 R$ 3.200,00

7 30 UN Reservada Arbitragem varzeano de futebol ca-
tegoria adulto, com tempo de jogo 
de 40x40 min.

R$ 390,00 R$ 11.700,00

8 16 UN Reservada Arbitragem – Jogos Da Juventu-
de de Futebol, categoria menores, 
com tempo de jogo de 25x25 min. 
e 30x30 min.

R$ 280,00 R$ 4.480,00

ITAPETININGA, 8 de Junho de 2017.

JOÃO LUIS DE SOUSA
ORDENADOR DE DESPESA

DECRETO Nº 1.571 DE 02 DE JANEIRO DE 2017

EDITAL DE CHAMAMENTO – 060/2017
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Pú-
blico nº 002/2014, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no referido Edital, 
no período de 19 a 23 de junho de 2017, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de Recursos Humanos, sito à Praça 
dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário. 
Cargo:– AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ÁREA 2 CHAPADA GRANDE E MONTE SANTO -  Ref. 05

NOME RG CLASSIFICAÇÃO

GIANI APARECIDA VIEIRA SAVAZI 28.936.437-1 2°

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos administrativo.
Itapetininga, 13 de junho de 2017.

RENATO GOBI CASTILHO
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL DE CHAMAMENTO – 061/2017
A Prefeitura Municipal de Itapetininga, Estado de São Paulo, convoca a(s) candidata(os) habilitada(os) no Concurso Pú-
blico nº 002/2014, abaixo relacionado(os) para que compareçam munido(s) dos documentos exigidos no referido Edital, 
no período de 19 a 23 de junho de 2017, no horário das 09:00 às 17:00 horas, no Setor de Recursos Humanos, sito à Praça 
dos Três Poderes nº 1000 – Jardim Marabá – Itapetininga/SP, para manifestar interesse nomeação para regime Estatutário. 
Cargo:– ESCRITURÁRIO -  Ref. 07

NOME RG CLASSIFICAÇÃO

ADRIANA APARECIDA DE MOURA SILVA 28.044.725-5 158º

DENISE TOME 43.069.465-9 159º

O não comparecimento à presente convocação será considerado desistência, sem direito de recursos administrativo.
Itapetininga, 13 de junho de 2017.

RENATO GOBI CASTILHO
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 325, DE 13 DE JUNHO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, e
Considerando os autos do processo nº 26976/1/2017, protocolado nesta Prefeitura Municipal, resolve: 
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, do funcionário Frank Maciel Marques, Auxiliar de Escriturário, Ref. 05, 
lotado na Secretaria Municipal de Governo, a partir de 14/06/2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 44, de 11/01/2017, que con-
cedeu o afastamento sem vencimento.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.

PORTARIA Nº 326, DE 13 DE JUNHO DE 2017
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear em estágio probatório o(a)(s) concursado(a)(s), a partir de 19 DE JUNHO DE 2017, tendo em vista a 
classificação obtida no Concurso Público nº 002/2014, devidamente homologado, no cargo abaixo relacionado:-

Cargo:– ESCRITURÁRIO– Ref. 07

NOME CLASSIFICAÇÃO

VLADIMIR PEREIRA 154º

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete do Prefeito, na data supra.

DIAS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTOS DOS MÉDICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE
UBS GENEFREDO MONTEIRO
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA MARIA ESTER ZOELNER 
CINTRA

PEDIATRA 3ªs feiras às 06h30, 5ªs feiras às 06h30 e 6ªs 
feiras às 06h30

DRA LAURA MARIA BARBEITO 
MATOS

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

3ªs feiras, 4ªs feiras e 5ªs feiras às 06h30

DR MARCOS DE ALMEIDA 
CUNHA

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

2ªs feiras às 07h30 e às 16h30

DR CLAUDIO BARSSANTI WEY CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 3ªs feiras, 4ªs feiras e 5ªs feiras às 
06h30

DR YUNES JOSÉ AYUB PEDIATRA 4ªs feiras das 07h00 às 11h00

DRA MARIA GORETTI DE A. 
MARQUES

CLÍNICO GE-
RAL/HIPERDIA

3ªs feiras e 5ªs feiras às 06h30

DRA RENATA BERTI MERINGO-
LO

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras às 08h00 e às 12h30, 3ªs feiras às 
08h30 e 4ªs feiras às 08h00

DRA CÁSSIA MARIA BRAGA 
STOCCO

CLÍNICO GE-
RAL/HIPERDIA

2ªs feiras e 4ªs feiras às 06h30

DR. CARLOS EDUARDO PRO-
TASIO DE ALMEIDA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras das 08h00 às 12h00 e 3ªs e 5ªs feiras 
das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00

UBS JARDIM MESQUITA
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA TANIA REGINA DE OLIVEI-
RA

CLINICO GERAL 
/ HIPERDIA

5ªs feiras às 13h00 e 6ªs feiras às 07h00

DR CLAUDIO NUNES DE AL-
MEIDA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 3ªs feiras e 5ªs feiras às 16h00

DR SAMIR HADDAD PEDIATRA 3ªs feiras e 4ªs feiras às 09h00 e às 13h00

DR PAULO AYRES RIBAS NETO PEDIATRA 2ªs feiras às 08h00

DR HUGO RAUL GUILLERMO 
AEDO CANO

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras e 3ªs feiras às 07h00 e às 13h00 e 4ªs 
feiras às 07h00 

DR AMADO RAMON TOLEDO 
OQUENDO

CLÍNICO GERAL 4ªs feiras, 5ªs feiras às 07h00

DRA LAÍLCA QUIRINO HENRI-
QUE

G.O 2ªs feiras e 3ªs feiras às 07h00 e às 13h00

DR JORGE ALEX DE FIGUEIRE-
DO GOMES

G.O 4ªs feiras às 07h00

DR DAVID CAVALHEIRO SA-
LEM JUNIOR

G.O 6ªs feiras às 13h00

PRONTO ATENDIMENTO JARDIM MESQUITA (HORÁRIO DE ATENDIMENTO DAS 19H00 ÀS 22H00)
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA JACQUELINE CARDOZO 
VIEIRA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras

DRA ROSA YUKIE SAKASHITA CLÍNICO GERAL 2ªs feiras e 4ªs feiras

DR CLAUDIO NUNES DE AL-
MEIDA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 3ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras

DR DAVI CAVALHEIRO SALÉM 
JUNIOR

CLÍNICO GERAL 3ªs feiras

DRA MARIANA AP. ARRUDA 
MÁXIMO

PEDIATRA 3ªs feiras

FERNANDO ARRUDA CLÍNICO GERAL 4ªs feiras

ALBERTO NEVES JUNIOR CLÍNICO GERAL 5ªs feiras e 6ªs feiras

BRUNO ORSI DO AMARAL CLÍNICO GERAL 4ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras

DR HUGO RAUL GUILLERMO 
AEDO CANO

CLÍNICO GERAL 3ªs feiras

UBS RIO BRANCO
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA MARIA ESTER ZOELNER 
CINTRA

PEDIATRA 2ªs feiras às 07h00 e 4ªs feiras às 07h00 e às 
13h00

DR PAULO HENRIQUE MAR-
TINS BRANCO

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

2ªs feiras e 4ªs feiras às 07h30

DRA THAÍS MUSSATO CARCI-
NONI

CLÍNICO GERAL de 2ª a 6ª feira às 07h00

DRA MARIANA AP. ARRUDA 
MÁXIMO

PEDIATRA 3ªs feiras às 07h00 e às 13h00

DRA KIYOKO HAYASE GOMES 
MOTA

CLINICO GERAL 5ªs às 07h00

DR TIAGO ARRUDA MÁXIMO PEDIATRA 6ªs feiras às 14h00

DRA KARINA DEOLINDA RO-
CHA DE SOUZA

CLÍNICO GERAL 2ª a 6ª feira às 15h00

DR FELIPE ARAUJO PESSANHA CLINICO GERAL 4ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras às 16h00

DR ANDRÉ AUGUSTO COSTA 
VIANNA

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

2ªs feiras, 3ªs feiras e 5ªs feiras às 16h00

DR ANDRÉ LUIZ CORREA USG/BIÓPSIA 4ªs feiras e 5ªs feiras às 07h00

DR VICTOR MASSAO YAMADA CLÍNICO GE-
RAL/HIPERDIA

2ªs feiras e 4ªs feiras às 16h00, 5ªs feiras às 
13h00 e 6ªs feiras às 07h00
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DR RAFAEL ORSI DO AMARAL PSIQUIATRA Quinzenalmente, nas 2ªs feiras às 07h00

PRONTO ATENDIMENTO RIO BRANCO (HORÁRIO DE ATENDIMENTO DAS 18H00 ÀS 22H00)
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DR EDGARD CAMARINHA NO-
GUEIROL

CLÍNICO GERAL 3ªs feiras, 4ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras

DRA KIYOKO HAYASE CLÍNICO GERAL 3ªs feiras e 5ªs feiras

DR MARCELO CAMARINHA 
NOGUEIROL

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras

DRA KARINA DEOLINDA RO-
CHA DE SOUZA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras e 3ªs feiras

DR TIAGO ARRUDA MÁXIMO PEDIATRA 4ªs feiras e 6ªs feiras

DRA MARINA GIMENEZ CLÍNICO GERAL 4ªs feiras e 5ªs feiras

DRA MARCIA AP. AMARAL PE-
REIRA

CLÍNICO GERAL 6ªs feiras

DRA THAÍS MUSSATO CARCI-
NONI

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras

UBS NOVA ITAPETININGA
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA NATALIA DA SILVA CAR-
VALHO

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

4ªs feiras e 5ªs feiras das 07h00 às 12h00

DR DIEGO LOPES DE BARROS CLÍNICO GERAL 2ªs feiras das 07h00 às 12h00 e das 13h00 às 
17h00, 5ªs feiras das 13h00 às 17h00 e 6ªs fei-
ras das 07h00 às 12h00

DR ANTONIO VIEIRA FROTA 
(Estado)

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras às 10h00

DR NELSON TADASHI TANABE PEDIATRA 3ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras às 06h30

DR JORGE ALEX DE FIGUEIRE-
DO GOMES

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

3ªs feiras às 07h00 e às 13h00

DR ENIO BORDIERI CLÍNICO GERAL 3ªs feiras às 09h00 e às às 15h00

DR TIAGO MÁXIMO ARRUDA PEDIATRA 4ªs feiras às 13h00   

DR AMADO RAMON TOLEDO 
OQUENDO

CLÍNICO GERAL 4ªs feiras e 5ªs feiras às 16h00

Obs: Dr. Diego atende na 1ª e 3ª  terça-feira período da manhã e nas demais manhã e tarde.

UBS BELO HORIZONTE
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA JACQUELINE CARDOZO 
VIEIRA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras e 6ªs feiras às 12h00

DR DAVI CAVALHEIRO SALÉM 
JUNIOR

CLÍNICO GERAL 6ªs feiras às 07h00

DR RODRIGO DA TRINDADE 
FERRÃO

CLÍNICO GERAL Dia 05/06 às 07h00, 05/06 às 13h00, 07/06 às 
07h00, 07/06 às 13h00, 09/06 13h00, 13/06 às 
07h00, 13/06 às 13h00, 14/06 às 13h00, 20/06 
às 13h00, 22/06 às 07h00, 22/06 às 13h00, 
27/06 às 07h00, 27/06 às 13h00, 29/06 às 
07h00 e 29/06 às 13h00

DRA. MICHELLI DE FREITAS 
GOMES

PEDIATRA 5ªs feiras às 08h00

DR SHIGUEOSHI SAKASHITA PEDIATRA 2ªs feiras e 4ªs feiras às 08h00

DR YUNES JOSÉ AYUB PEDIATRA 2ªs feiras às 13h00 e 3ªs feiras às 08h00 e às 
13h00 (quinzenalmente)

DRA AREANA D. NASCIMENTO 
MENDONÇA

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

2ªs feiras às 08h00

DR ANTONIO LUIZ ROLIM DO 
AMARAL

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

2ªs feiras, 4ªs feiras e 5ªs feiras às 07h00

Obs: A agenda do Dr Rodrigo é diferenciada devido a escala dele no Hospital Regional e Unimed onde atua 
como anestesista.

PAS BELA VISTA
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA AREANA D. NASCIMENTO 
MENDONÇA

GINECOLOGIS-
TA/OBST.

3ªs feiras às 13h00, 4ªs feiras e 6ªs feiras às 
07h00

DR. BRUNO ORSI DO AMARAL CLÍNICO GERAL de 2ªs feiras às 6ªs feiras das 13h30 às 16h30

DR YUNES JOSÉ AYUB PEDIATRA 5ªs feiras às 07h00 e 6ªs feiras às 07h00

USF VILA ARRUDA
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA ROSA YUKIE SAKASHITA 
(Equipe Vermelha)

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 4ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras das 
07h00 às 16h00

DR FELIPE ARAUJO PESSANHA 
(Equipe Preta)

CLÍNICO GERAL de 2ªs feiras às 6ªs feiras das 07h00 às 17h00

DRA. THAIS MUSSATO CARCI-
NONI

CLÍNICO GERAL de 2ªs feiras às 6ªs feiras das 13h00 às 17h00

DRA ANA CAROLINA VENTURA 
BARROS (Equipe Azul)

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 3ªs feiras, 4ªs feiras e 6ªs feiras das 
07h00 às 12h00 e 5ªs feiras das 12h00 às 17h00

USF TABOÃOZINHO
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA JACQUELINE CARDOZO 
VIEIRA

CLÍNICO GERAL de 2ªs, 4ªs feira e 6ªs feiras das 11h00 às 17h00

DRA MARCIA AP. AMARAL PE-
REIRA

CLÍNICO GERAL Dia 03/04 das 07h00 às 13h00, 05/04 das 12h00 
às 17h00, 07/04 das 11h00 às 17h00, 10/04 das 
07h00 às 12h00

USF CHAPADINHA
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DR ADILSON FERRANTI CLÍNICO GERAL de 3ªs feiras às 6ªs feiras às 07h00 às 12h00

DR ADILSON FERRANTI CLÍNICO GERAL de 3ªs feiras às 6ªs feiras às 13h00 às 17h00

USF MONTE SANTO
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA MARCELA ALBUQUER-
QUE DE CAMPOS

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 3ªs feiras e 4ªs feiras das 08h00 às 
12h00 e 5ªs feiras das 08h00 às 12h00 e das 
13h00 às 17h00

DR FERNANDO ARRUDA CLÍNICO GERAL de 2ªs feiras às 5ªs feiras das 13h00 às 17h00 e 
6ªs feiras das 08h00 às 12h00

USF JARDIM FOGAÇA
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA. MARINA GIMENEZ CLÍNICO GERAL 3ªs feiras das 13h00 às 17h00, 4ªs feiras das 
07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 e 5ªs fei-
ras das 13h00 às 17h00

DRA CAMILA MESSIAS CASTA-
NHO

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras das 07h00 às 12h00 e das 13h00 às 
17h00 e 3ªs feiras das 07h00 às 12h00, 4ªs fei-
ras das 07h00 às 12h00 e 5ªs feiras das 07h00 
às 12h00

USF VILA SANTANA
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DR ANDRE FRANÇANI ROCHA 
DEL GUERRA (Equipe Azul)

CLÍNICO GERAL de 2ªs feiras às 5ªs feiras das 07h00 às 12h00 e 
das 13h00 às 16h00

DR CARLOS HENRIQUE VAN-
ZELLA GARCIA (Equipe Verm.)

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 3ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras das 
07h00 às 12h00

DR AMADO RAMON TOLEDO 
OQUENDO (Equipe Verm.)

CLÍNICO GERAL de 2ªs feiras às 5ªs feiras das 12h00 às 16h00 e 
6ªs feiras das 07h00 às 12h00

USF VILA MAZZEI
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DR. EDGARD CAMARINHA NO-
GUEIROL

CLÍNICO GERAL 4ªs e 5ªs feiras das 10h00 as 16h00

DR CLAUDIO NUNES DE AL-
MEIDA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras, 3ªs feiras, 4ªs feira e 6ªs feiras das 
07h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00

USF RECHÃ
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA ARIANY GOLLO FERREI-
RA

CLÍNICO GERAL de 2ª feira a 5ª feira das 07h30 às 11H30 e das 
12h30 às 15h30

DR ALBERTO NEVES CLÍNICO GERAL 2ªS feiras das 07h00 às 12h00 e das 13h00 
às 15h00, 4ªs feiras, 5ªs feiras e 6ªs feiras das 
07h00 às 12h00

USF TUPY
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DR LEANDRO BARROS MEN-
DONÇA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras e 5ªs feiras das 13h00 às 16h00, 3ªs 
feiras e 4ªs feiras das 09h00 às 12h00

USF GRAMADINHO
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA BRUNELLA DE PINHO NO-
GUEIRA

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras (USF Gramadinho de manhã e tarde), 
3ªs feiras (PAS Pinheiro Alto, manhã, quinze-
nalmente, intercalando com USF Gramadinho 
e PAS Conceição à tarde), 4ªs feiras (PAS Tur-
vo dos Rodrigues de manhã, quinzenalmente, 
intercalando com USF Gramadinho),

DRA KEILA LOBO LOUREIRO CLÍNICO GERAL 4ªs feiras (PAS Turvo dos Católicos à tarde, 
quinzenalmente, intercalando com USF Gra-
madinho), 5ªs feiras (USF Gramadinho manhã 
e tarde) e 6ªs feiras (PAS Conceição manhã e 
tarde)

USF VARGINHA
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS



Página 1315/06/2017

DRA AMANDA HESS BORZAC-
CHINI

CLÍNICO GERAL 3ªs feiras às 07h00 às 15h00 na USF dos Claros 
e USF Bairro da Pescaria (intercalando quinze-
nalmente), 4ªs feiras às 07h00 às 15h00 na USF 
Varginha, 5ªs feiras das 07h00 às 15h00 na USF 
São Roque e 6ªs feiras das 07h00 às 15h00 na 
USF Retiro

USF MORRO DO ALTO
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DR. FILIPE PINTO HOLTZ MO-
RAES

CLÍNICO GERAL 2ªs feiras das 07h00 às 12h00 no PAS Faxinal 
do Rio Acima, 3ªs feiras das 08h00 às 13h00 
na USF Morro do Alto, 4ªs feiras das 07h00 às 
12h00 na USF Rio Acima, 6ªs feiras (quinze-
nalmente) das 07h00 às 12h00 na USF Passa 
Três, intercalando com a USF Morro do Alto

USF CAPÃO ALTO
NOME ESPECIALIDADE DIAS DA SEMANA E HORÁRIOS

DRA. JÉSSICA BUGALLO 
VILLAVERDE E SOUZA

CLÍNICO GERAL 3ªs feiras às 07h00 e às 13h00 na PAS Fazenda 
do Banco, 4ªs feiras às 07h00 e às 13h00 no 
PAS Jurumirim, intercalando, quinzenalmente 
com USF Capão Alto, 5ªs feiras às 07h00 e às 
13h00 no PAS Carlos Lamarca e 6ªs feiras às 
07h00 e às 13h00 na USF Capão Alto

CARDÁPIO EMEF
DIA Desjejum a partir de 

7:30h
Almoço / Refeição tarde 
11:00 h / 16:00 h

Lanche 14:00 h

20/06 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

Arroz / feijão 
Farofa de fígado c/ pimentão e tomate
Ponkan 

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

21/06 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão preto c/ Carne suína 
Salada de tomate
Laranja pera

Leite c/ chocolate
Bolacha

22/06 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

Macarrão alho e óleo c/ atum
Escarola refogada
Sagu

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

23/06 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Frango c/ milho verde
Banana 

Leite c/ chocolate
Bolacha

26/06 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Quibe assado
Repolho refogado
Suco

Leite c/ chocolate
Bolacha

CARDÁPIO BERÇÁRIO (DE 6 A 11 MESES)
DIA Desjejum - a partir de 

7:30h
Colação 

9:00 h
Almoço 10:30 h Lanche 14:00 h Jantar 16:00 h

20/06 Fórmula Infantil Suco Papa de arroz, cal-
do feijão, escarola, 
abóbora, carne 
moída. 

Fórmula Infantil Sopa de feijão, ma-
carrão, mandioqui-
nha, vagem, carne 
suína.

21/06 Fórmula Infantil Suco de 
maracujá

Papa de repolho, 
fígado, tomate, 
caldo feijão, arroz.

Fórmula Infantil Sopa de mandioca 
c/ carne e tomate

22/06 Fórmula Infantil Banana 
prata

Papa de arroz, cal-
do feijão, vagem, 
abóbora, carne.

Fórmula Infantil Sopa de milho c/ 
frango, salsinha.

23/06 Fórmula Infantil Suco de 
laranja 

lima

Macarrão, abo-
brinha, escarola, 
caldo feijão, carne 
suína.

Fórmula Infantil Sopa de mandio-
quinha, abóbora, 
vagem, chuchu, 
carne.

26/06 Fórmula Infantil Suco de 
Laranja 

pera

Papa de arroz, cal-
do feijão, fígado, 
mandioca, salsi-
nha.

Fórmula Infantil Canja c/ arroz, fran-
go, abóbora, salsi-
nha, mandioquinha.

CARDÁPIO EMEI (A PARTIR DE 12 MESES) PERÍODO INTEGRAL E PARCIAL NA MESMA ESCOLA
DIA Desjejum a partir de 

7:30h
Almoço 10:30 h Lanche 14:00 h Jantar 16:00 h

20/06 Leite c/ chocolate
Bisnaguinha c/ mar-
garina

Arroz / tutu de feijão 
úmido 
Fígado c/ tomate e pi-
mentão
Ponkan

Leite c/ chocolate
Bolacha

Sopa de milho c/ frango e 
salsinha.  
Laranja lima

21/06 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz c/ carne suína / 
feijão preto
Quibebe de abobora
Suco maracujá 

Leite c/ chocolate
Bisnaguinha c/ ge-
leia

Risoto de carne moída c/ 
legumes
Laranja

22/06 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ mar-
garina

Macarrão c/ frango, 
abobrinha, tomate. 
Escarola refogada
Laranja lima 

Leite c/ chocolate
Bolacha

Sopa de feijão, macarrão, 
mandioca, abóbora, salsi-
nha.
Banana prata

23/06 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Carne moída c/ milho 
verde
Banana prata

Leite c/ chocolate
Bisnaguinha c/ 
margarina

Risoto de frango c/ legu-
mes.
Ponkan 

26/06 Leite c/ chocolate
Bisnaguinha c/ mar-
garina

Arroz / feijão
Quibe assado
Salada de repolho
Laranja pera

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ ge-
leia

Sopa de mandioca c/ carne 
e tomate. 
Suco de maracujá

CARDÁPIO EMEI PARCIAL 
DIA Desjejum a partir de 7:30h Almoço / Jantar 11:00 h / 16:00 h Lanche 14:00 h

20/06 Leite c/ chocolate
Bisnaguinha c/ margarina

Arroz / tutu de feijão úmido
Fígado c/ tomate e pimentão
Ponkan

Leite c/ chocolate
Bisnaguinha c/ margarina

21/06 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz c/ carne suína / feijão preto 
Quibebe de abobora 
Suco maracujá 

Leite c/ chocolate
Bolacha

22/06 Leite c/ chocolate
Bisnaguinha c/ margarina

Macarrão c/ frango, abobrinha, to-
mate. 
Escarola refogada
Laranja lima 

Leite c/ chocolate
Bisnaguinha c/ margarina

23/06 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ geleia

Arroz / feijão
Carne moída c/ milho verde
Banana prata

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ geleia

26/06 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Quibe assado
Salada de repolho
Laranja pera

Leite c/ chocolate
Bolacha

CARDÁPIO EMEIF PARCIAL

DIA Desjejum a partir de 
7:30h

Almoço / Jantar 11:00 h / 16:00 h Lanche 14:00 h

20/06 Leite c/ chocolate
Bisnaguinha c/ marga-
rina

Arroz / tutu de feijão úmido
Fígado c/ tomate e pimentão
Ponkan

Leite c/ chocolate
Bisnaguinha c/ margarina

21/06 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz c/ carne suína / feijão preto
Quibebe de abobora 
Suco

Leite c/ chocolate
Bolacha

22/06 Leite c/ chocolate
Bisnaguinha c/ marga-
rina

Macarrão c/ frango, abobrinha, tomate. 
Escarola refogada
Laranja lima

Leite c/ chocolate
Bisnaguinha c/ margarina

23/06 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Carne moída c/ milho verde
Banana prata

Leite c/ chocolate
Bolacha

26/06 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Quibe assado
Salada de repolho
Laranja pera

Leite c/ chocolate
Bolacha

CARDÁPIO ENTIDADE
DIA Desjejum a partir de 

6:45 h
Almoço 11:00 h Lanche 14:00 h Refeição da Tarde 16:00 h

20/06 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ mar-
garina

Arroz / feijão 
Farofa de fígado c/ tomate 
e pimentão
Ponkan

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ 
margarina

Arroz / feijão 
Farofa de fígado c/ tomate 
e pimentão
Ponkan

21/06 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão preto c/ 
Carne suína 
Salada de tomate
Laranja pera

Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão preto c/ Car-
ne suína 
Salada de tomate
Laranja pera

22/06 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ mar-
garina

Macarrão alho e óleo c/ 
atum
Escarola refogada
Sagu

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ 
margarina

Macarrão alho e óleo c/ 
atum
Escarola 
Sagu

23/06 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Frango c/ milho verde
Banana 

Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Frango c/ milho verde
Banana 

26/06 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Quibe assado
Repolho refogado
Suco

Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Quibe assado
Repolho refogado
Suco

CARDÁPIO ESTADO INTEGRAL
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DIA Desjejum a partir de 7:30h Almoço 11:00 h Lanche 15:00 h                                                      

20/06 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

Arroz / feijão 
Farofa de fígado c/ tomate e pi-
mentão
Ponkan

Leite c/ chocolate
Bolacha

21/06 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão preto c/ Carne suína 
Salada de tomate
Laranja pera

Leite c/ chocolate
Bolacha

22/06 Leite c/ chocolate
Bolacha

Macarrão alho e óleo c/ atum
Escarola refogada
Sagu

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

23/06 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

Arroz / feijão
Frango c/ milho verde
Banana 

Leite c/ chocolate
Bolacha

26/06 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Quibe assado
Repolho refogado
Suco

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

CARDÁPIO ESTADO PARCIAL
DIA Desjejum a partir 

de 7:30h
Almoço 11:00 h Lanche 14:00 h Refeição da tarde 16:00 h

Jantar noturno 20:00 h

20/06 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ mar-
garina

Arroz / feijão 
Farofa de fígado 
c/ tomate e pi-
mentão
Ponkan

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

Arroz / feijão 
Farofa de fígado c/ tomate e 
pimentão
Ponkan

21/06 Leite c/ chocolate
Bolacha 

Arroz / feijão 
preto c/ Carne 
suína 
Salada de to-
mate
Laranja pera

Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão preto c/ Carne 
suína 
Salada de tomate
Laranja pera

22/06 Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ mar-
garina

Macarrão alho e 
óleo c/ atum
Escarola refo-
gada
Sagu

Leite c/ chocolate
Pão de leite c/ margarina

Macarrão alho e óleo c/ atum
Escarola refogada
Sagu

23/06 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Frango c/ milho 
verde
Banana

Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Frango c/ milho verde
Banana

26/06 Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Quibe assado
Repolho refo-
gado
Suco

Leite c/ chocolate
Bolacha

Arroz / feijão
Quibe assado
Repolho refogado
Suco

OBSERVAÇÃO

Conforme a Lei nº 6.188 de 09 de janeiro de 2017, dispõe a obrigatoriedade da divulgação do cardápio da alimentação 
escolar.

Cardápio elaborado de acordo com as recomendações da RESOLUÇÃO Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013.
Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE
As frutas poderão ser trocadas quando houver necessidade pelo grau de maturação.
As crianças com dietas especiais deverão apresentar receita atualizada anualmente com o número do CID, datado e assinado 
pelo medico responsável. 
O cardápio poderá sofrer alteração devido à entrega do fornecedor fora do prazo previsto, sazonalidade, alterações climá-
ticas.
O cardápio está sendo elaborado de acordo com os empenhos.

Nutricionistas Depto Alimentação Escolar: Silmara Amaral/ Cristina Muguiuda / Mauren Rolim Rosa

ATA DA REUNIÃO DO COMDEMA REALIZADA ÀS 16 HORAS DO DIA 05/06/2017
Presentes: Décio Hungria Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo Rubens Soares Hungria Neto, secretário, repre-
sentante da OAB/SP; Iracy Sardela e Rodrigo Terra, representantes da Secretária Municipal de Meio Ambiente de Itapeti-
ninga/SP; José Antonio Saad, representante do DER e da AERI; Antonio Carlos Nogueira Antunes, representante do INICS.
O COMDEMA, nos termos da Lei Municipal nº 2.949/1989, torna público os atos:
Andamentos:
1. O COMDEMA registra o DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE, data criada para homenagear a natureza, fomentan-
do ações de promoção e preservação ambiental.
2. O COMDEMA recebe o convite para participação da Inauguração do Espaço Multiuso dentro do Parque Ecológico do 
Colégio Objetivo de Itapetininga, com evento em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.
Requerimentos:
Ofício COMDEC 41/2017, deferido mediante compensação ambiental na razão de 1:1, no total de 3 mudas, devendo 
providenciar a remoção do toco e o requadramento da calçada, devendo apresentar o Projeto de Plantio e, semestralmente, 
o Relatório Fotográfico da evolução do plantio, durante 24 meses diretamente ao COMDEMA.
23.899/2017, comparecer o representante da empresa perante o COMDEMA.
18.497/2017, deferido mediante compensação ambiental na razão de 1:1, devendo realizar a reposição no local com espécie 
arbustiva de pequeno porte e providenciar o requadramento da calçada, devendo, ainda, providenciar o envio do Projeto de 
Plantio e, semestralmente, o Relatório Fotográfico da evolução do plantio, durante 24 meses ao COMDEMA.
17.892/2017, deferido mediante compensação ambiental na razão de 25:1, devendo providenciar a remoção do toco e o 
requadramento da calçada, devendo apresentar o Projeto de Plantio e, semestralmente, o Relatório Fotográfico da evolução 
do plantio, durante 24 meses diretamente ao COMDEMA.
13.836/2017, indeferido.
11.244/2017, deferido a supressão da espécie plantada rente ao muro, mediante compensação ambiental na razão de 1:1, 
devendo providenciar a remoção do toco e o requadramento da calçada, devendo apresentar o Projeto de Plantio e, semes-
tralmente, o Relatório Fotográfico da evolução do plantio, durante 24 meses diretamente ao COMDEMA.

7.442/2017, deferido mediante compensação ambiental na razão de 1:1, devendo providenciar a remoção do toco e o requa-
dramento da calçada, devendo apresentar o Projeto de Plantio e, semestralmente, o Relatório Fotográfico da evolução do 
plantio, durante 24 meses diretamente ao COMDEMA.
52.806/2016, autorizado poda.
45.964/2016, autorizado poda.
23.968/2017, autorizado poda; deferido a supressão da espécie seca, mediante compensação ambiental na razão de 1:1, com 
reposição no local com espécie arbustiva de pequeno porte, devendo providenciar a remoção do toco e o requadramento da 
calçada, devendo apresentar o Projeto de Plantio e, semestralmente, o Relatório Fotográfico da evolução do plantio, durante 
24 meses diretamente ao COMDEMA.
13.559/2017, indeferido.
5.722/2017, autorizado poda.
20.954/2017, autorizado poda.

ATA DA ASSEMBLEIA DO COMDEMA REALIZADA ÀS 16 HORAS DO DIA 12/06/2017
Presentes: Décio Hungria Lobo, presidente, representante da EMA; Paulo Rubens Soares Hungria Neto, secretário, repre-
sentante da OAB/SP; Iracy Sardela e Rodrigo Terra, representantes da Secretária Municipal de Meio Ambiente de Itapeti-
ninga/SP; José Antonio Saad, representante do DER e da AERI; Antonio Carlos Nogueira Antunes, representante do INICS; 
Waldomiro B. de Carvalho, representante da AIL; Roque Rolim Guilherme, representante do AEBRI e Zeca Pompeu.
O COMDEMA, nos termos da Lei Municipal nº 2.949/1989, torna público os atos:
Andamentos:
1. O COMDEMA registra a participação da Prefeita Municipal e dos representantes da Secretaria de Meio Ambiente de 
Itapetininga no evento de pré certificação do Programa Estadual Município Verde e Azul, cuja pontuação mínima era de 25 
pontos e Itapetininga superou a meta com 40,18 pontos.
2. O COMDEMA parabeniza o brilhante desempenho e permanece às ordens para prosseguimento dos trabalhos.
Requerimentos:
Ofício COMDEC 36/2017, o COMDEMA consulta o departamento de transito se há alternativa viável para evitar a supres-
são da espécie em comento (exemplo: proibir conversão à esquerda no local).
Memorando Secretaria Finanças 34/2017, autorizado poda.
21.865/2016, autorizado poda.
13.836/2017, autorizado poda.

EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
- Através do presente EDITAL comunicamos a aplicação da AINL Nº1215/2017 para empresa cadastrada nesta Prefeitura 
através da inscrição municipal nº1-12.708-55-51 e CNPJ nº34.230.979/0070-38, com o ramo de atividade de “Prestação 
de Serviços de Concretagem” com paradeiro desconhecido no município, nos termos dos artigos 195 a 197 do Código 
Tributário Nacional, combinado com as disposições constantes, no artigo 398 da Lei Complementar Municipal n° 13 de 
29 de Dezembro de 2003. 
- Foi levantamento fiscal, em nome da empresa acima identificada, encontrado diferenças quanto ao recolhimento de 
ISSQN, conforme planilha demonstrativa anexa de acordo com o artigo 84 da Lei Complementar nº13 de 29/12/2003. 
1) O contribuinte deixou de recolher o ISSQN no valor de originário de R$ 9.619,81 (Nove mil, seiscentos e dezenove reais 
e oitenta e um centavos); lançado de ofício através deste ato conforme artigo 343 do C.T.M., devendo ser recolhido com os 
encargos moratórios conforme legislação vigente. 
2) Aplica-se multa infracionária no valor de R$ 2.128,63 (Dois mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e três centavos), 
correspondente a 20% do valor corrigido monetariamente, de acordo com a alínea “c”, do inciso I, artigo 437 da Lei Com-
plementar nº13/2003- CTM.
- Fica, dessa forma, a empresa NOTIFICADA, no prazo de 30 (trinta) dias, a efetuar o recolhimento dos valores acima 
mencionados, devidamente atualizados, ou apresentar impugnação dos lançamentos fiscais de acordo com o constante nos 
artigos 374 a 376 da Lei Complementar nº 13/2003.
- Esgotado o prazo, não havendo o recolhimento ou apresentação de impugnação, os débitos serão lançados no Setor de 
Dívida Ativa desta Prefeitura, onde serão objetos de Execução Judicial.
- Fundamento: Infringência aos artigos 84 e 398 da Lei Complementar n. 13 de 29/12/2003 – Código Tributário Municipal. 
Itapetininga, 01 de junho de 2017.

JOÃO DE LUÍS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LEI COMPLEMENTAR Nº 124, DE 14 DE JUNHO DE 2017
Dispõe sobre a forma de atuação e reestruturação das Secretarias Municipais, extingue e cria cargos em comissão, e dá 
outras providências.
(Projeto de Lei Complementar nº 07/2017, de autoria da Chefe do Poder Executivo.)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de São Paulo, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei Complementar:
TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º A Administração Pública Municipal, orientada pelos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da 
impessoalidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, atuará de forma Interinstitucional e Intersetorial no desen-
volvimento de suas políticas públicas, programas e ações, com vistas à inovação das estruturas administrativa e de gestão, à 
otimização dos recursos e à melhoria dos indicadores socioeconômicos e ambientais do Município.
Art. 2º Para a consecução dos objetivos de que trata o art. 1º desta Lei, a Administração Pública Municipal, sem prejuízo da 
observância das diretrizes de equilíbrio fiscal e da gestão orientada para resultados, adotará o modelo sistêmico e transversal 
de desenvolvimento, orientado pelas diretrizes de colaboração institucional e de intersetorialidade no âmbito governamental 
e extragovernamental; de transparência administrativa e participação social; de qualidade do gasto, eficiência e compartilha-
mento na gestão; e de melhoria dos indicadores institucionais, administrativos, ambientais, econômicos, sociais e humanos, 
com ênfase nas prioridades estratégicas para o Município de Itapetininga.
Art. 3º Para fins do disposto no art. 2º desta Lei e, em especial, de coordenação e integração da ação governamental da Ad-
ministração Pública Municipal no ciclo das políticas públicas a cargo do Município, o Executivo poderá dispor por decreto 
sobre a integração dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal em sistemas operacionais, agrupados em 
áreas temáticas básicas, de acordo com sua função administrativa e de governança.
§1º Para fins do disposto neste artigo, compõem o sistema operacional, as Secretarias Municipais, Autarquias, Fundações, 
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, caso existam ou ainda venham a ser criadas.
§2º O Sistema Operacional observará os vínculos de supervisão e a correlação ou complementaridade das políticas e ações 
a seu cargo e, ainda, a motivação da integração à estratégia governamental.
§3º Os órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, caso existam ou venham a ser criadas, ob-
servada a conveniência administrativa, poderão compartilhar a execução das atividades de apoio e suporte administrativo, 
preferencialmente no âmbito do mesmo sistema operacional, nos termos desta Lei.
TÍTULO II
DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO
Art. 4º O Chefe do Poder Executivo deverá para aperfeiçoar a estruturação, organização, modificações e criações introduz-
idas pela presente lei, às competências, atribuições e demais questões relativas ao funcionamento dos órgãos e unidades 
integrantes da Administração Municipal, regulamentá-la por Decreto.
Art. 5º A Administração Pública Municipal seguirá a seguinte Estrutura Administrativa:
1) Secretaria Municipal de Gabinete e Governo;
2) Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;
3) Secretaria Municipal Finanças;
4) Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Patrimônio;
5) Secretaria Municipal de Educação;
6) Secretaria Municipal de Saúde;
7) Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania;
8) Secretaria de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento;
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9) Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude;
10) Secretaria Municipal de Promoção Social;
11) Secretaria Municipal de Obras e Serviços;
12) Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
13) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.
Art. 6º As Secretarias serão organizadas considerando a seguinte estrutura orgânica: 
I -  Assessorias Técnicas e Especiais;
II -  Diretorias de Divisão;
III -  Seções;
IV -  Unidades Setoriais. 
Art. 7º A Secretaria poderá propor a alteração da nomenclatura prevista no art. 6º desta Lei quando a natureza da atividade 
a justificar.
Parágrafo único. A alteração de que trata o caput dar-se-á por decreto e será precedida de análise técnica e aprovação da 
Secretaria de Negócios Jurídicos e Patrimônio, bem como, pela Secretaria de Gabinete. 
TÍTULO III
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Art. 8º Conforme já estabelecido no Estatuto do Funcionalismo Público Municipal, fica ratificado que no mínimo 30% 
(trinta por cento) dos cargos em comissão devem ser obrigatoriamente destinados a funcionários efetivos integrantes do 
quadro estável da Administração Pública Municipal de Itapetininga.
§1º. Para compreensão do anexo descritivo dos cargos criados, bem como, para identificação dos requisitos mínimos 
necessários ficam definidas as seguintes siglas a identificar os cargos comissionados.
a) F.C.E – Funcionário Comissionado oriundo do quadro efetivo de concursados da Prefeitura Municipal de Ita-
petininga;
b) F.C.L.P – Funcionário Comissionado de Livre Provimento;
§2º. A remuneração dos cargos comissionados criados será identificada e efetuada com as referências de I a VI, que con-
starão obrigatoriamente no seu anexo descritivo. 
Art. 9º Os cargos criados nos artigos subsequentes terão as seguintes nomenclaturas, abreviações e seu respectivo grau de 
escolaridade mínima. 
a) Assessor Especial, Ref.: I, II, III (A.E) - Grau de Formação: Nível Superior Completo ou Superior Incompleto 
em formação;
b) Assessor Especial o Prefeito: (A.E.P) – Grau de Formação: Nível Superior Completo ou Superior Incompleto 
em formação;
c) Assessor Especial do Vice-prefeito (A.E.V.P) – Grau de Formação: Nível Superior Completo ou Superior In-
completo em formação;
d) Assessor Especial de Gabinete do Secretário (A.E.S) – Grau de Formação: Nível Superior Completo ou Supe-
rior Incompleto em formação;
e) Assessor Técnico (A.T) – Grau de Formação: Nível Superior Completo;
f) Chefe de Seção (C.S) – Grau de Formação: Nível Superior Completo, ou Superior Incompleto em formação, 
ou Curso Técnico Completo ou Incompleto em formação;
g) Chefe de Unidade (C.U) – Grau de Formação: Nível Superior Completo, ou Superior Incompleto em for-
mação, ou Curso Técnico Completo ou Incompleto em formação;
h) Controlador Geral do Município (C.G.M) - Grau de Formação:  Nível Superior Completo;
i) Diretor da Divisão (D.D) - Grau de Formação: Nível Superior Completo;
j) Procurador Geral do Município (P.G.M) - Grau de Formação: Nível Superior Completo.
Art. 10. Para todos os fins legais e constitucionais, os cargos de Assessores Especiais de Gabinete do Secretário (A.E.S) 
poderão ser nomeados no número de apenas um (01) por secretaria e criados por esta lei, equiparam-se aos cargos de 
Secretários Municipais em deveres, tendo status de Secretário Adjunto, podendo assim assinar e assumir seus deveres, 
quando determinado por Portaria, sem acréscimo de remuneração.
Parágrafo Único. A portaria de que trata este artigo deverá ser assinada conjuntamente pelo Secretário da pasta, bem como, 
pelo chefe do Poder Executivo. 
Art. 11. Nos termos do art. 9.º, visando uma melhor qualificação técnica do quadro de funcionários da Prefeitura de Ita-
petininga, assim como para sanar a latente necessidade de qualificação técnica do Setor Público, e ainda para fomentar o 
fortalecimento de toda esfera administrativa, será permitida a contratação de funcionários com nível Superior incompleto 
em formação, para todos os cargos de Assessores Especiais, bem como com nível técnico Incompleto em formação, ou 
Superior Incompleto em formação para os cargos de Chefia.
§ 1º. A permissão de que trata este artigo dar-se-á por comprovação junto a Diretoria de Recursos Humanos que deverá 
verificar:
a) Se o candidato ao cargo no ato da contratação apresenta documento de estar regularmente matriculado em 
curso de grau de formação especificadamente descrito no anexo desta lei. 
b) Semestralmente, se o funcionário contratado para cargo de provimento em comissão apresenta documento 
hábil que comprova a regular frequência e consequente crescimento da capacidade técnica, sob pena de exoneração.
c) Se o funcionário contratado para cargo de provimento em comissão, por qualquer motivo realiza a troca de 
curso, ainda que, dentro das especificações exigidas pelo cargo, realizou somente uma única vez a troca, sendo que no caso 
de reincidência deverá ser exonerado, permitindo exclusivamente a sua contratação após a conclusão do curso completo no 
grau de formação exigido. 
§ 2.º Para os funcionários que na data da publicação desta Lei, estiverem regularmente nomeados, e que tenham interesse 
em aderir a permissão prevista neste artigo, será concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação da respectiva 
documentação, junto a Diretoria de Recursos Humanos, podendo esse prazo ser prorrogado uma única vez, por igual perío-
do. 
§ 3.º Após o término do prazo, o funcionário que não apresentar a documentação exigida será exonerado do cargo em 
comissão.
Art. 12. Ficam criados os cargos de agentes políticos abaixo relacionados: 
1) Secretário Municipal de Gabinete e Governo;
2) Secretário Municipal de Administração e Planejamento; 
3) Secretário Municipal de Finanças;
4) Secretário Municipal de Negócios Jurídicos e Patrimônio;
5) Secretário Municipal de Educação;
6) Secretário Municipal de Saúde;
7) Secretário Municipal de Trânsito e Cidadania;
8) Secretário Municipal de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento;
9) Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude;
10) Secretário Municipal de Promoção Social;
11) Secretário Municipal de Obras e Serviços;
12) Secretário Municipal de Meio Ambiente;
13) Secretário Municipal de Cultura e Turismo.
Parágrafo Único. Os cargos referidos neste artigo serão providos por livre escolha do Chefe do Poder Executivo Municipal, 
e serão identificados pelo símbolo “AP”, sendo remunerados por subsídio, na forma constante em norma específica. 
Art. 13. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga/SP, os seguintes cargos de provimento em 
comissão alocados na Secretaria Municipal de Gabinete e Governo;

Nomenclatura Referência Quantidade

Assessor Especial de Gabinete do Secretário. VI 01

Assessor Técnico De Assuntos Legislativos. VI 01

Assessor Especial do Prefeito. V 02

Assessor Especial do Vice-Prefeito. IV 01

Diretor da Divisão do Fundo Social de Solidariedade V 01

Diretor da Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças V 01

Diretor da Divisão de Gestão da Comunicação V 01

Diretor da Divisão de Convênios, Termos e Parceria; V 01

Assessor Técnico de Imprensa. V 02

Assessor Técnico de Relações Institucionais V 02

Assessor Técnico de Novas Receitas Públicas V 02

Diretor da Divisão de Projetos. V 01

Diretor da Divisão de Compras Governamentais V 01

Assessor Técnico de Relacionamento com a Comunidade. V 01

Assessor Técnico de Atos Oficiais IV 01

Assessor Técnico da Defesa Civil. IV 01

Assessor Técnico de Direitos Humanos. IV 01

Assessor Técnico de Cerimonial. IV 01

Chefe de Unidade de Ouvidoria Municipal. III 01

Chefe de Unidade de Informação. III 01

Chefe de Unidade de Apoio a Conselhos e Entidades. III 01

Chefe de Unidade de Relacionamento por Mídias Sociais. III 01

Assessor Especial do Chefe do Executivo Poder Executivo 
III. III 06

Chefe de Unidade de Apoio Parlamentar. III 01

Chefe de Unidade de Políticas de Direitos III 01

Chefe de Unidade de Emendas Parlamentares III 01

Assessor Especial do Chefe do Executivo Poder Executivo 
II. II 04

Assessor Especial do Chefe do Executivo Poder Executivo I. I 04

§1.º Os Assessores Especiais do Chefe do Poder Executivo, criados na quantidade exata de 01 (um) por Agente Político, 
com exceção do Prefeito, além das atribuições descritas no anexo, deverão ser os elos das informações cotidianas a serem 
prestadas entre o Poder Executivo e as Secretarias. 
§2º O Chefe do Poder Executivo definirá as referências de remuneração (III, II, I), atendendo o critério de tamanho, recurso 
e complexidade dos serviços efetuados por cada Secretaria.
Art. 14. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga/SP, os seguintes cargos de provimento em 
comissão alocados na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento:

NOMENCLATURA REFERÊNCIA QUANTIDADE

Assessor Especial de Gabinete do Secretário de Administração e Plane-
jamento. VI 01

Diretor da Divisão de Recursos Humanos. V 01

Diretor da Divisão de Gestão Administrativa. V 01

Diretor da Divisão de Licitação e Contratos. V 01

Diretor da Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças. V 01

Diretor da Divisão de Administração; V 01

Assessor Técnico para Gestão de Convênios. V 01

Assessor Técnico de Políticas para o Desenvolvimento do Servidor V 01

Diretor da Divisão de Planejamento e Governança. V 01

Diretor da Divisão de Planejamento Administrativo V 01

Diretor da Divisão de Urbanismo V 01

Diretor da Divisão de Projetos Urbanos V 01

Assessor Técnico de Assuntos Fundiários. IV 01

Assessor Técnico de Políticas para Habitação Social IV 01

Assessor Técnico da Seção de Licitações. IV 01

Chefe de Seção de Contratos. IV 01

Chefe de Seção de Tecnologia da Informação. IV 01

Assessor Técnico para Assuntos Relacionados aos Tribunais de Contas. IV 01

Assessor Técnico de Parcerias Estratégicas. IV 01

Controlador Geral do Município. IV 01

Chefe de Unidade de Protocolo e Atendimento ao Cidadão. III 01

Chefe de Unidade de Alocação de Pessoal, Perícia Médica e Segurança 
do Trabalho. III 01

Chefe de Unidade de Compras. III 01

Chefe de Unidade de Almoxarifado Central. III 01

Chefe de Unidade Governamental para Assuntos de Licitações e Contratos 
Administrativos. III 01

Art. 15. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga/SP, os seguintes cargos de provimento em 
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comissão alocados na Secretaria Municipal de Finanças:

NOMENCLATURA REFERÊNCIA QUANTIDADE

Assessor Especial de Gabinete do Secretário. V 01

Diretor da Divisão de Administração Contábil. V 01

Diretor da Divisão de Administração Financeira. V 01

Diretor da Divisão de Receita Tributária. V 01

Chefe de Seção de Controle de Arrecadação e Tesouraria. IV 01

Chefe de Unidade de Orçamentos. III 01

Chefe de Unidade de Cadastro e Fiscalização de Tributos. III 01

Chefe de Unidade de Fiscalização de Posturas. III 01

Art. 16. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga/SP, os seguintes cargos de provimento em 
comissão alocados na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Patrimônio:

NOMENCLATURA REFERÊNCIA QUANTIDADE

Assessor Especial de Gabinete do Secretário V 01

Diretor da Divisão Consultoria Jurídica, Convênios, Termos e Parceria. V 01

Diretor da Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças. V 01

Diretor da Divisão do PROCON. V 01

Diretor da Divisão de Assuntos da Cidadania, Garantias Legais e Patri-
moniais V 01

Chefe de Seção de Patrimônio   IV 01

Procurador Geral do Município. VI 01

Diretor da Divisão da Procuradoria Fiscal V 01

Chefe de Seção da  Procuradoria Judicial IV 01

Chefe de Seção do Contencioso Cível IV 01

Chefe de Seção do Contencioso Trabalhista IV 01

Chefe de Unidade e Tributos Municipais. III 01

Art. 17. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga/SP, os seguintes cargos de provimento em 
comissão alocados na Secretaria Municipal de Educação:

NOMENCLATURA REFERÊNCIA QUANTIDADE

Assessor Especial de Gabinete do Secretário V 01

Diretor da Divisão de Educação Inclusiva V 01

Diretor da Divisão de Alimentação e Nutrição V 01

Diretor da Divisão de Obras e Manutenção Escolar V 01

Assessor Técnico de Formação IV 01

Assessor Técnico de Consultoria a Convênios, Termos e Parcerias. IV 01

Assessor Técnico de Licitações e Contratos Administrativos IV 01

Chefe de Seção CEPROM IV 01

Chefe de Unidade de Fomento à Leitura e Literatura III 01

Chefe de Unidade de Obras III 01

Art. 18. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga/SP, os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Secretaria Municipal de Saúde:

NOMENCLATURA REFERÊNCIA QUANTIDADE

Assessor Especial de Gabinete do Secretário. VI 01

Diretor da Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças. V 01

Diretor da Divisão de Promoção da Saúde. V 01

Diretor da Divisão de Regulação da Saúde. V 01

Diretor da Divisão Financeira. V 01

Diretor da Divisão de Vigilância em Saúde. V 01

Diretor da Divisão de Atenção Básica à Saúde. V 01

Diretor da Divisão de Atenção Ambulatorial e Hospitalar. V 01

Assessor Técnico de Assistência Farmacêutica. IV 01

Chefe de Seção de Transportes de Pacientes. IV 01

Chefe de Unidade de Projetos Da Saúde. III 01

Chefe de Unidade de Vigilância Epidemiológica e Zoonoses. III 01

Chefe de Unidade de Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador. III 01

Chefe de Unidade de Comunicação e Relacionamento com a Comuni-
dade. III 01

Chefe de Unidade de Planejamento, Avaliação, Convênios e Judicial-
ização. III 01

Art. 19. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga/SP, os seguintes cargos de provimento em 
comissão alocados na Secretaria Municipal de Trânsito e Cidadania:

NOMENCLATURA REFERÊNCIA QUANTIDADE

Assessor Especial de Gabinete do Secretário. V 01

Diretor da Divisão de Trânsito. V 01

Art. 20. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga/SP, os seguintes cargos de provimento em 
comissão alocados na Secretaria Municipal de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento:

NOMENCLATURA REFERÊNCIA QUANTIDADE

Assessor Especial de Gabinete do Secretário. V 01

Diretor da Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças. V 01

Diretor da Divisão de Empreendedorismo. V 01

Chefe de Seção de Serviços Descentralizados. IV 01

Chefe de Seção de Agricultura IV 01

Chefe de Unidade de Ciência e Tecnologia III 01

Chefe de Unidade de Fomento ao Comércio e Serviços. III 01

Chefe de Unidade De Fomento à Indústria III 01

Chefe de Unidade de Abastecimento. III 01

Chefe de Unidade de Agronegócio. III 01

Art. 21. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga/SP, os seguintes cargos de provimento em 
comissão alocados na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude:

NOMENCLATURA REFERÊNCIA QUANTIDADE

Assessor Especial do Gabinete do Secretário. V 01

Diretor da Divisão de Esporte e Lazer. V 01

Assessor Técnico de Projetos Esportivos. IV 01

Chefe de Seção de Esporte Educacional e Participação. IV 01

Chefe de Unidade de Esporte de Formação e Rendimento. III 01

Art. 22. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga/SP, os seguintes cargos de provimento em 
comissão alocados na Secretaria Municipal de Promoção Social:

NOMENCLATURA REFERÊNCIA QUANTIDADE

Assessor Especial do Gabinete do Secretário. V 01

Chefe de Seção de Assistência e Desenvolvimento Social IV 01

Chefe de Unidade de Vigilância Social III 01

Chefe de Unidade de Proteção Social Básica III 01

Chefe da Unidade de Proteção Social Especial III 01

Art. 23. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga/SP, os seguintes cargos de provimento em 
comissão alocados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços:

NOMENCLATURA REFERÊNCIA QUANTIDADE

Assessor Especial do Gabinete do Secretário. V 01

Diretor da Divisão de Manutenção e Serviços Públicos. V 01

Diretor da Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças. V 01

Diretor da Divisão de Licenciamento de Obras e Instalações. V 01

Diretor da Divisão de Obras Públicas. V 01

Diretor da Divisão de Iluminação Pública. V 01

Chefe de Seção de Infraestrutura Urbana. IV 01

Chefe de Seção Central de Suprimentos e Serviços. IV 01

Chefe de Unidade de Limpeza Pública. III 01

Chefe de Unidade de Zeladoria e Conservação. III 01

Chefe de Unidade de Parques, Jardins e Praças. III 01

Chefe de Unidade de Planilhas Orçamentárias e Projetos. III 01

Chefe de Unidade de Relacionamento com a Comunidade. III 01

Chefe de Unidade de Manutenção Veicular. III 01

Art. 24. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga/SP, os seguintes cargos de provimento em 
comissão alocados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente:

NOMENCLATURA REFERÊNCIA QUANTIDADE

Assessor Especial do Gabinete do Secretário. V 01

Diretor da Divisão de Meio Ambiente. V 01

Assessor Técnico de Projetos Ambientais. IV 01

Assessor Técnico de Planejamento, Gestão e Finanças. IV 01
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NOMENCLATURA REFERÊNCIA QUANTIDADE

Chefe de Unidade de Proteção Animal. III 01

Chefe de Unidade de Recursos hídricos e Saneamento. III 01

Art. 25. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga/SP, os seguintes cargos de provimento em 
comissão alocados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo:

NOMENCLATURA REFERÊNCIA QUANTIDADE

Assessor Especial do Gabinete do Secretário. V 01

Diretor da Divisão de Fomento ao Turismo V 01

Diretor da Divisão de Cultura V 01

Chefe de Unidade de Teatros e Eventos. III 01

Chefe de Unidade de Patrimônio Histórico. III 01

Chefe de Unidade de Música. III 01

TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 26. O acervo patrimonial e o quadro de servidores efetivos dos órgãos e entidades afetados por esta Lei, bem como, 
pelos futuros Decretos regulatórios, serão transferidos aos órgãos que absorverem as suas competências, assim como os re-
spectivos direitos, créditos e obrigações decorrentes de lei, atos administrativos ou contratos, inclusive as receitas e despesas. 
Art. 27. Ficam transferidas aos órgãos que especificar as atribuições correspondentes e a seus titulares, as competências e as 
incumbências estabelecidas em lei dos órgãos e cargos extintos. 
§1º O Chefe do Poder Executivo poderá expedir decreto a fim de especificar as atribuições e competências dos órgãos que 
serão absorvidos, em conformidade com a regência desta Lei.
 §2º A estrutura administrativa estabelecida nesta Lei deverá ser detalhada por meio de regimento interno de cada Secretaria, 
que será submetido à aprovação da Secretaria de Negócios Jurídicos e Patrimônio e da Secretaria de Gabinete e Governo. 
§ 3.º As Divisões de cada Secretaria poderão ser subdivididas de acordo com o volume e a complexidade do trabalho, desde 
que não provoque aumento de despesa. 
Art. 28. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias da Lei Orçamentária. 
Art.29. Esta Lei Complementar entra em vigor em 60 (sessenta) dias após a sua publicação, revogando as disposições em 
contrário, especialmente a Lei Complementar nº 27, de 23 de Dezembro de 2008 e o Artigo 3º da Lei nº 30, de 16 de Abril 
de 2009.
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ANEXO I
ÍNDICE E DESCRIÇÃO DOS CARGOS DOS AGENTES POLÍTICOS

1. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO:  SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE GABINETE E GOVERNO

SÍMBOLO: Agente Político - AP

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria de Gabinete e Governo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção geral da Secretaria e o auxílio ao Prefeito nos atos de gestão superior da Administração 
Municipal.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subor-
dinados; 
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da Secretaria de Gabi-
nete e Governo, ainda que a sua execução esteja delegada a outro órgão;
3. Despachar com o Prefeito, nos dias determinados, o expediente das repartições vinculadas a Secre-
taria de Gabinete e Governo;
4. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo do seu setor e apresentar 
soluções no âmbito do Planejamento Governamental;
5. Encaminhar à Secretaria de Finanças na época própria, a proposta orçamentária da Secretaria de 
Gabinete e Governo para o próximo exercício;
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisóri-
os naqueles de sua competência;
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria de Gabinete e Governo;
8. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas 
por servidores lotados na Secretaria de Gabinete e Governo;
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria de Gabinete e Governo nos termos 
da legislação em vigor;
10. Propor a abertura de procedimento disciplinar para a apuração de irregularidades;
11. Expedir instruções para a execução dos serviços;
12. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das instruções para a execução dos serviços;
13. Assinar conjuntamente com o Prefeito, os atos do Chefe do Executivo que tratam de assunto de 
interesse da Unidade;
14. Resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na execução do Regimento Interno, 
expedindo para esse fim as instruções necessárias;
15. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do artigo 76 da Lei Orgânica do 
Município de Itapetininga.

2. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: SECRETÁRIO(A) DE ADMINITRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

SÍMBOLO: Agente Político - AP

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria de Administração e Planejamento

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

A direção geral da Secretaria e o auxílio ao Prefeito nos atos de gestão superior da Administração Municipal

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe serão diretamente sub-
ordinados;
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da Secretaria de Admin-
istração e Planejamento, ainda que a sua execução esteja delegada a outro órgão;
3. Despachar com o Prefeito, nos dias determinados o expediente das repartições vinculadas a Secre-
taria de Administração e Planejamento;
4. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo do seu setor e apresentar 
soluções no âmbito do Planejamento Governamental;
5. Elaborar na época própria, a proposta orçamentária da Secretaria de Administração e Planejamento 
para o próximo exercício;
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisóri-
os naqueles de sua competência;
7. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria de Administração e Planejamento, 
nos termos da legislação em vigor;
8. Propor a abertura de procedimento disciplinar para a apuração de irregularidades;
9. Assinar conjuntamente com o Prefeito, os atos do Chefe do Executivo que tratam de assunto de 
interesse da Secretaria de Administração e Planejamento;
10. Zelar pelo cumprimento do Regime Interno e das instruções para a execução dos serviços;
11. Expedir instruções para a execução os serviços;
12. Resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na execução do Regime Interno, expe-
dindo para esse fim as instruções necessárias;
13. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas 
por servidores lotados na Secretaria de Administração e Planejamento;
14. Aprovar a escala de férias dos servidores lotados na Secretaria de Administração e Planejamento;
15. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do artigo 76 da Lei Orgânica do 
Município de Itapetininga.

3. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE FINANÇAS

SÍMBOLO: Agente Político - AP

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria de Finanças

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção geral da Secretaria e auxílio ao Prefeito nos atos de gestão superior da administração mu-
nicipal

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe serão diretamente sub-
ordinados;
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da Secretaria de Fi-
nanças, ainda que a sua execução esteja delegada a outro Órgão;
3. Despachar com o Prefeito nos dias determinados, o expediente das repartições vinculadas a Secre-
taria de Finanças;
4. Coordenar o levantamento a avaliação dos problemas públicos a cargo do seu setor e apresentar 
soluções no âmbito do Planejamento Governamental;
5. Elaborar na época própria, a proposta orçamentária da Secretaria de Finanças para o próximo exer-
cício;
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisóri-
os naqueles de sua competência;
7. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria de Finanças, nos termos da legis-
lação em vigor;
8. Assinar conjuntamente com o Prefeito os atos do Chefe do Executivo que tratam de assunto de 
interesse da Secretaria de Finanças;
9. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e dar instruções para a execução dos serviços;
10. Expedir instruções para a execução de serviços e atividades;
11. Resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na execução do Regimento Interno, 
expedindo para esse fim as instruções necessárias;
12. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas 
por servidores lotados na Secretaria de Finanças;
13. Aprovar a escala de férias dos servidores lotados na Secretaria de Finanças;
14. Propor a abertura de procedimento disciplinar para a apuração e irregularidades;
15. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do artigo 76 da Lei Orgânica do 
Município de Itapetininga.

4. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: SECRETÁRIO(A)  DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PATRIMÔNIO 

SÍMBOLO: Agente Político - AP

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria de Negócios Jurídicos e Patrimônio

FORMAÇÃO: Superior Completo em Direito

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção geral da Secretaria de Negócios Jurídicos e Patrimônio desenvolvendo atividades de super-
visão superior, coordenação, controle e fiscalização dos órgãos vinculados e de assessoramento jurídico do 
Prefeito, de acordo com a política de governo.

ATRIBUIÇÕES
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1. Promover o assessoramento jurídico do Prefeito e demais órgãos da estrutura administrativa, as-
sistindo-os pessoalmente ou designando representantes;
2. Exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos dos órgãos vinculados a Secre-
taria de Negócios Jurídicos e Patrimônio;
3. Exercer supervisão técnica e normativa sobre assuntos de competência da Secretaria de Negócios 
Jurídicos e Patrimônio, ainda que a execução esteja delegada a outro órgão;
4. Despachar junto ao Prefeito o expediente dos órgãos vinculados;
5. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas apresentados à Secretaria e a consequente 
propositura de soluções no âmbito do Plano de Ação Governamental;
6. Encaminhar à Secretaria de Administração e Finanças na época própria, a proposta orçamentária da 
Secretaria de Negócios Jurídicos e Patrimônio para o próximo exercício;
7. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisóri-
os naqueles de sua competência;
8. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas 
por servidores lotados na Secretaria de Negócios Jurídicos e Patrimônio;
9. Aprovar a escala de férias dos servidores lotados na Secretaria de Negócios Jurídicos e Patrimônio;
10. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria de Negócios Jurídicos e Patrimô-
nio, nos termos da legislação em vigor;
11. Determinar a instauração de sindicância e processos administrativos disciplinares nos termos da 
legislação municipal;
12. Propor ao Prefeito a declaração de nulidade de atos administrativos da Administração Direta
13. Propor ao Prefeito o ajuizamento de representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
municipal ou estadual em face da Constituição do Estado de São Paulo;
14. Representar à autoridade competente sobre a inconstitucionalidade de atos normativos estaduais ou 
federais, por determinação do Prefeito;
15. Apoiar iniciativas e promoções concernentes a realizações de cursos, simpósios, congressos e even-
tos desse gênero, que visem ao congraçamento dos integrantes da carreira de Procurador do Município, inter-
câmbio de informações e aprimoramento cultural e profissional;
16. Desistir, transigir, firmar compromisso e confessar nas ações de interesse do Município, com anuên-
cia do Prefeito;
17. Determinar, com anuência do Prefeito, o arquivamento de processos, quando verificar a impossibi-
lidade ou inconveniência de ação judicial;
18. Definir parâmetros, nos casos não previstos em lei para o não ajuizamento, desistência, transação, 
compromisso e confissão nas ações judiciais de interesse do Município, bem como para a dispensa de inscrição 
na dívida ativa;
19. Definir a posição processual do Município nas ações populares e civis públicas;
20. Propor ao Prefeito a extensão administrativa da eficácia de decisões judiciais reiteradas;
21. Aprovar e submeter à homologação do Prefeito súmulas de uniformização da jurisprudência admin-
istrativa;
22. Editar atos normativos que se relacionem à Secretaria e à carreira dos Procuradores do Município;
23. Designar Presidente da Comissão de Concurso de Ingresso para a carreira de Procurador do Mu-
nicípio;
24. Promover estudos, pesquisas, elaboração de trabalhos e documentos sobre matéria jurídica de inter-
esse do Município ou realiza-los pessoalmente, quando julgar conveniente, ou quando solicitado pelo Prefeito;
25. Verificar todos os documentos referentes às despesas da Secretaria;
26. Representar ao Prefeito, propondo sugestões para dirimir eventuais conflitos de competência com 
outros órgãos do Município, aos quais tenham sido atribuídas funções semelhantes às da Secretaria de Negócios 
Jurídicos e Patrimônio;
27. Indicar os Procuradores do Município que irão ocupar cargos e funções nas Diretorias e Chefia das 
Procuradorias;
28. Resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas em relação à organização e ao funcio-
namento da Secretaria, expedindo para este fim as instruções necessárias para a execução de leis, regulamentos 
e decretos;
29. Referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito, pertinentes à sua área de atuação;
30. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhes forem outorgadas ou delegadas pelo Prefeito;
31. Avocar o exame de qualquer matéria compreendida na competência funcional dos departamentos 
sob sua subordinação, quando considerar oportuno ou quando solicitado pelo Prefeito;
32. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do art. 76 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Itapetininga.

5. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: SECRETÁRIO(A) DE EDUCAÇÃO

SÍMBOLO: Agente Político - AP

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria de Educação

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção geral da Secretaria e o auxílio ao Prefeito nos atos de gestão superior da Administração 
Municipal.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subor-
dinados; 
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da Secretaria, ainda que 
a sua execução esteja delegada a outro órgão;
3. Despachar com o Prefeito, nos dias determinados, o expediente das repartições vinculadas a Secre-
taria de Educação;
4. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo do seu setor e apresentar 
soluções no âmbito da política de governo;
5. Encaminhar à Secretaria de Administração e Finanças na época própria, a proposta orçamentária da 
Secretaria de Educação para o próximo exercício;
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisóri-
os naqueles de sua competência;
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria de Educação;
8. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas 
por servidores lotados na Secretaria de Educação;
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria de Educação nos termos da legis-
lação em vigor;
10. Propor a abertura de procedimento disciplinar para a apuração de irregularidades;
11. Expedir instruções para a execução dos serviços;
12. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das instruções para a execução dos serviços;
13. Assinar conjuntamente com o Prefeito, os atos do Chefe do Executivo que tratam de assunto de 
interesse da Secretaria de Educação;
14. Resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na execução do Regimento Interno, 
expedindo para esse fim as instruções necessárias;
15. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do art. 76 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Itapetininga.

6. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE 

SÍMBOLO: Agente Político - AP

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção geral da Secretaria e o auxílio ao Prefeito nos atos de gestão superior da Administração Mu-
nicipal de acordo com a política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subor-
dinados;
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da Secretaria, ainda que 
a sua execução esteja delegada a outro órgão;
3. Despachar com o Prefeito, nos dias determinados, o expediente das repartições vinculadas a Secre-
taria de Saúde;
4. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas apresentados à Secretaria de Saúde e a 
consequente propositura de soluções no âmbito do planejamento governamental;
5. Encaminhar à Secretaria de Administração e Finanças na época própria, a proposta orçamentária da 
Secretaria de Saúde para o próximo exercício;
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisóri-
os naqueles de sua competência;
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria de Saúde;
8. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas 
por servidores lotados na Secretaria de Saúde;
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria de Saúde nos termos da legislação 
em vigor;
10. Assinar conjuntamente com o Prefeito os atos do Chefe do Executivo que tratam de assunto de 
interesse da Secretaria de Saúde;
11. Propor a abertura de procedimento disciplinar para a apuração de irregularidades;
12. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das instruções para a execução dos serviços;
13. Expedir instruções para a execução de serviços e atividades;
14. Planejar as ações e serviços de sua responsabilidade de modo a conservar a saúde e a interferir nos 
fatos de agravos à saúde da população;
15. Resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na execução do Regimento Interno, 
expedindo para esse fim as instruções necessárias;
16. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do art. 76 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Itapetininga.

7. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: SECRETÁRIO(A) DE TRÂNSITO E CIDADANIA

SÍMBOLO: Agente Político – AP

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria de Trânsito e Cidadania

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção geral da Secretaria e o auxílio ao Prefeito nos atos de gestão superior da Administração 
Municipal.

ATRIBUIÇÕES
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1. Exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subor-
dinados; 
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da Secretaria, ainda que 
a sua execução esteja delegada a outro órgão;
3. Despachar com o Prefeito, nos dias determinados, o expediente das repartições vinculadas a Secre-
taria de Trânsito e Cidadania;
4. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo do seu setor e apresentar 
soluções no âmbito da política de governo;
5. Encaminhar à Secretaria de Administração e Finanças na época própria, a proposta orçamentária da 
Secretaria de Trânsito, Desenvolvimento e Trabalho para o próximo exercício;
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisóri-
os naqueles de sua competência;
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria de Trânsito;
8. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas 
por servidores lotados na Secretaria de Trânsito;
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria de Trânsito nos termos da legis-
lação em vigor;
10. Propor a abertura de procedimento disciplinar para a apuração de irregularidades;
11. Expedir instruções para a execução dos serviços;
12. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das instruções para a execução dos serviços;
13. Assinar conjuntamente com o Prefeito, os atos do Chefe do Executivo que tratam de assunto de 
interesse da Secretaria;
14. Resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na execução do Regimento Interno, 
expedindo para esse fim as instruções necessárias;
15. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do art. 76 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Itapetininga.

8. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: SECRETÁRIO(A) DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO, TRABALHO E DESENVOLVIMEN-
TO

SÍMBOLO: Agente Político - AP

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção geral da Secretaria e o auxílio ao Prefeito nos atos de gestão superior da Administração 
Municipal.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subor-
dinados; 
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da Secretaria, ainda que 
a sua execução esteja delegada a outro órgão;
3. Despachar com o Prefeito, nos dias determinados, o expediente das repartições vinculadas a Secre-
taria de Agricultura;
4. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo do seu setor e apresentar 
soluções no âmbito da política de governo;
5. Encaminhar à Secretaria de Administração e Finanças na época própria, a proposta orçamentária da 
Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Trabalho para o próximo exercício;
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisóri-
os naqueles de sua competência;
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria de Agricultura;
8. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas 
por servidores lotados na Secretaria de Agricultura;
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria de Agricultura nos termos da 
legislação em vigor;
10. Propor a abertura de procedimento disciplinar para a apuração de irregularidades;
11. Expedir instruções para a execução dos serviços;
12. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das instruções para a execução dos serviços;
13. Assinar conjuntamente com o Prefeito, os atos do Chefe do Executivo que tratam de assunto de 
interesse da Secretaria;
14. Resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na execução do Regimento Interno, 
expedindo para esse fim as instruções necessárias;
15. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do art. 76 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Itapetininga.

9. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: SECRETÁRIO(A) DE ESPORTE E LAZER

SÍMBOLO: Agente Político - AP

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria de Esporte e Lazer

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção geral da Secretaria e o auxílio ao Prefeito nos atos de gestão superior da Administração 
Municipal.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subor-
dinados; 
2. Despachar com o Prefeito, nos dias determinados, o expediente das repartições vinculadas a Secre-
taria de Esporte;
3. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo do seu setor e apresentar 
soluções no âmbito da política de governo;
4. Encaminhar à Secretaria de Administração e Finanças na época própria, a proposta orçamentária da 
Secretaria de Esporte e Lazer para o próximo exercício;
5. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisóri-
os naqueles de sua competência;
6. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria de Esporte;
7. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas 
por servidores lotados na Secretaria de Esporte e Lazer;
8. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria de Esporte nos termos da legis-
lação em vigor;
9. Propor a abertura de procedimento disciplinar para a apuração de irregularidades;
10. Assinar conjuntamente com o Prefeito, os atos do Chefe do Executivo que tratam de assunto de 
interesse da Secretaria;
11. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da Secretaria, ainda que 
a sua execução esteja delegada a outro órgão;
12. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das instruções para a execução dos serviços;
13. Resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na execução do Regimento Interno, 
expedindo para esse fim as instruções necessárias;
14. Expedir instruções para a execução dos serviços;
15. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do art. 76 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Itapetininga.

10. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: SECRETÁRIO(A) DE PROMOÇÃO SOCIAL 

SÍMBOLO: Agente Político - AP

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria de Promoção Social

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção geral da Secretaria e o auxílio ao Prefeito nos atos de gestão superior da Administração 
Municipal.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subor-
dinados;
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da Secretaria, ainda que 
a sua execução esteja delegada a outro órgão;
3. Despachar com o Prefeito, nos dias determinados, o expediente das repartições vinculadas a Secre-
taria de Promoção Social;
4. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo do seu setor e apresentar 
soluções no âmbito do Planejamento Governamental;
5. Encaminhar à Secretaria de Administração e Finanças na época própria, a proposta orçamentária da 
Secretaria de Assistência Social para o próximo exercício;
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisóri-
os naqueles de sua competência;
7. Articular-se com outras esferas de governo e Prefeituras Municipais na busca de soluções para 
problemas sociais municipais de caráter metropolitano;
8. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria de Assistência Social;
9. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas 
por servidores lotados na Secretaria de Assistência Social;
10. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria de Assistência Social nos termos 
da legislação em vigor;
11. Assinar conjuntamente com o Prefeito os atos do Chefe do Executivo que tratam de assunto de 
interesse da Secretaria de Assistência Social;
12. Propor a abertura de procedimento disciplinar para a apuração de irregularidades;
13. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das instruções para a execução dos serviços;
14. Resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na execução do Regimento Interno, 
expedindo para esse fim as instruções necessárias;
15. Expedir instruções para a execução dos serviços;
16. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do art. 76 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Itapetininga.

11. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: SECRETÁRIO(A) DE OBRAS E SERVIÇOS

SÍMBOLO: Agente Político - AP

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria de Obras e Serviços

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção geral da Secretaria e o auxílio ao Prefeito nos atos de gestão superior da Administração 
Municipal.

ATRIBUIÇÕES
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1. Exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subor-
dinados; 
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da Secretaria, ainda que 
a sua execução esteja delegada a outro órgão;
3. Despachar com o Prefeito, nos dias determinados, o expediente das repartições vinculadas a Secre-
taria de Obras e Serviços;
4. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo do seu setor e apresentar 
soluções no âmbito da política de governo;
5. Encaminhar à Secretaria de Administração e Finanças na época própria, a proposta orçamentária da 
Secretaria de Obras para o próximo exercício;
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisóri-
os naqueles de sua competência;
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria de Obras;
8. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas 
por servidores lotados na Secretaria de Obras e Serviços;
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria de Obras nos termos da legislação 
em vigor;
10. Propor a abertura de procedimento disciplinar para a apuração de irregularidades;
11. Expedir instrução para a execução dos serviços;
12. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das instruções para a execução dos serviços;
13. Assinar conjuntamente com o Prefeito, os atos do Chefe do Executivo que tratam de assunto de 
interesse da Secretaria;
14. Resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na execução do Regimento Interno, 
expedindo para esse fim as instruções necessárias;
15. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do art. 76 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Itapetininga.

12. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: SECRETÁRIO(A) DE MEIO AMBIENTE 

SÍMBOLO: Agente Político - AP

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria de Meio Ambiente

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção geral da Secretaria e o auxílio ao Prefeito nos atos de gestão superior da Administração 
Municipal.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subor-
dinados; 
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da Secretaria, ainda que 
a sua execução esteja delegada a outro órgão;
3. Despachar com o Prefeito, nos dias determinados, o expediente das repartições vinculadas a Secre-
taria de Meio Ambiente;
4. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo do seu setor e apresentar 
soluções no âmbito da política de governo;
5. Encaminhar à Secretaria de Administração e Finanças na época própria, a proposta orçamentária da 
Secretaria de Meio Ambiente para o próximo exercício;
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisóri-
os naqueles de sua competência;
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria de Meio Ambiente;
8. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas 
por servidores lotados na Secretaria de Meio Ambiente;
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria de Meio Ambiente nos termos da 
legislação em vigor;
10. Propor a abertura de procedimento disciplinar para a apuração de irregularidades;
11. Expedir instruções para a execução dos serviços;
12. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das instruções para a execução dos serviços;
13. Assinar conjuntamente com o Prefeito, os atos do Chefe do Executivo que tratam de assunto de 
interesse da Unidade;
14. Resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na execução do Regimento Interno, 
expedindo para esse fim as instruções necessárias;
15. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do art. 76 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Itapetininga.

13. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: SECRETÁRIO(A) DE CULTURA E TURISMO 

SÍMBOLO: Agente Político - AP

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção geral da Secretaria e o auxílio ao Prefeito nos atos de gestão superior da Administração 
Municipal.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subor-
dinados; 
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da Secretaria, ainda que 
a sua execução esteja delegada a outro órgão;
3. Despachar com o Prefeito, nos dias determinados, o expediente das repartições vinculadas a Secre-
taria de Cultura;
4. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo do seu setor e apresentar 
soluções no âmbito da política de governo;
5. Encaminhar à Secretaria de Administração e Finanças na época própria, a proposta orçamentária da 
Secretaria de Cultura e Turismo para o próximo exercício;
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisóri-
os naqueles de sua competência;
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria de Cultura;
8. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas 
por servidores lotados na Secretaria de Cultura e Turismo;
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria de Cultura nos termos da legis-
lação em vigor;
10. Assinar conjuntamente com o Prefeito os atos do Chefe do Executivo que tratam de assunto de 
interesse da Secretaria de Cultura;
11. Expedir instruções para a execução dos serviços;
12. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das instruções para a execução dos serviços;
13. Assinar conjuntamente com o Prefeito, os atos do Chefe do Executivo que tratam de assunto de 
interesse da Secretaria;
14. Resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na execução do Regimento Interno, 
expedindo para esse fim as instruções necessárias;
15. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do art. 76 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Itapetininga.

ANEXO II
ÍNDICE E DESCRIÇÃO DOS CARGOS DA SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

1. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DO SECRETÁRIO 

SÍMBOLO: A.E.S – VI

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua 
área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Secretário;
2. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário, bem como tomar as 
providências decorrentes da decisão;
3. Planejar, organizar e supervisionar trabalhos da Secretaria;
4. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às 
suas pretensões;
5. Representar o Secretário, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
6. Supervisionar os serviços burocráticos da Secretária;
7. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Secretário;
8. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável, em conformidade com a política de gover-
no;
9. Supervisionar a análise e encaminhamento de consultas, denúncias ou sugestões relacionadas a 
Secretaria, apresentadas pelas entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;
10. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos adminis-
trativos;
11. Realizar a coleta e tabulação de dados e informações referentes à área de atuação;
12. Acompanhar e organizar as notícias e os diários oficiais, bem como legislação e normas de interesse 
de sua área de atuação;
13. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
14. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
15. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
16. Acompanhar os prazos internos;
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas;
19. O Assessor Especial de Gabinete do Secretário, equipara-se ao cargo de Secretário Municipal em 
deveres, tendo status de Secretário Adjunto, podendo assim assinar e assumir seus deveres, quando determina-
do por Portaria.

2. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

SÍMBOLO: A.T – VI

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração.

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Chefe do Poder Executivo e o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das 
ações públicas relacionadas à sua área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes 
de governo.

ATRIBUIÇÕES
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1. Prestar assistência e assessoramento ao Chefe do Executivo e o Secretário, nos assuntos relaciona-
dos à sua área de atuação;
2. Planejar, coordenar e executar ações de interesse da Administração Municipal, no que se refere à 
elaboração de projetos de lei;
3. Coordenar e acompanhar as ações de sua competência, necessárias ao alcance das metas estabeleci-
das, participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo;
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar despacho do Secretário e a decisão do Prefeito e tomar 
as providências decorrentes da decisão;
5. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às 
suas pretensões; 
6. Representar o Secretário e o Prefeito, quando solicitado;
7. Auxiliar na elaboração do Plano de Governo e de Ação;
8. Proceder ao levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos admin-
istrativos;
9. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
10. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

3. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO

SÍMBOLO: A.E – V

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Chefe do Poder Executivo, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
relacionadas à sua área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Prefeito;
2. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Prefeito, bem como tomar as providên-
cias decorrentes da decisão;
3. Planejar, organizar e supervisionar trabalhos do Gabinete do Prefeito;
4. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às 
suas pretensões;
5. Representar o Prefeito, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
6. Supervisionar os serviços burocráticos do Gabinete;
7. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Prefeito;
8. Fornecer ao Prefeito, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, avaliação 
e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável, em conformidade com a política de governo;
9. Supervisionar a análise e encaminhamento de consultas, denúncias ou sugestões relacionadas ao 
Município apresentadas pelas entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;
10. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos adminis-
trativos;
11. Realizar a coleta e tabulação de dados e informações referentes à área de atuação;
12. Acompanhar e organizar as notícias e os diários oficiais, bem como legislação e normas de interesse 
de sua área de atuação;
13. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
14. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
15. Providenciar o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua competência;
16. Acompanhar os prazos internos;
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas

4. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO VICE-PREFEITO

SÍMBOLO: A.E – IV

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Vice-Prefeito, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à 
sua área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Vice-Prefeito;
2. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar despacho do Vice-Prefeito e tomar as providências 
decorrentes da decisão;
3. Planejar, organizar e supervisionar trabalhos do Gabinete do Vice-Prefeito;
4. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às 
suas pretensões;
5. Representar o Vice-Prefeito, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
6. Supervisionar os serviços burocráticos relativos ao Vice-Prefeito;
7. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Vice-Prefeito;
8. Fornecer ao Vice-Prefeito, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, 
avaliação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável, em conformidade com a política de 
governo;
9. Supervisionar a análise e encaminhamento de consultas, denúncias ou sugestões relacionadas ao 
Município apresentadas pelas entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;
10. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos adminis-
trativos;
11. Realizar a coleta e tabulação de dados e informações referentes à área de atuação;
12. Acompanhar e organizar as notícias e os diários oficiais, bem como legislação e normas de interesse 
de sua área de atuação;
13. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
14. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
15. Providenciar o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua competência; 
16. Acompanhar os prazos internos;
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

5. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

SÍMBOLO: D.D - V 

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO 

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir o Fundo Social nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, propondo 
soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Fundo Social, 
de acordo com a política de governo;
2. Dirigir o Fundo Social de Solidariedade visando à adoção de princípios gerais, diretrizes e procedi-
mentos que garantam a sua atuação institucional;
3. Organizar, planejar e orientar o uso dos recursos financeiros, físicos, tecnológicos e humanos bus-
cando soluções para problemas, relacionados ao Fundo Social;
4. Assessorar na criação de métodos e no planejamento das atividades do Fundo Social;
5. Coordenar as atividades de prestadores de serviço, além de traçar estratégias e métodos de trabalho;
6. Orientar servidores sobre diretrizes para alcançar os objetivos e metas para o ano, assim como 
definir prioridades e prazos para a execução de trabalhos correlatos;
7. Orientar funcionários para ações de contínua racionalização e otimização das atividades de apoio 
administrativo, visando o aumento de eficiência e a redução de custos;
8. Buscar parcerias com os diversos setores da sociedade com a finalidade de consolidar ou firmar 
parcerias para o desenvolvimento de projetos sociais;
9. Representar a Presidência em reuniões e compromissos;
10. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

6. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

SÍMBOLO: D.D – V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão ações públicas relacionadas à sua área de atuação, propondo 
soluções que visem ao atendimento das diretrizes de governo;
2. Prestar ao Secretário assistência e assessoramento; formulando e implementando políticas, projetos 
e normas;
3. Coordenar as ações de natureza administrativa, orçamentária e de gestão da informação; 
4. Gerenciar os processos e promover o aperfeiçoamento e informatização das rotinas e procedimen-
tos;
5. Assessorar na contratação e gerenciando a execução de contratos e convênios;
6. Controlar o patrimônio mobiliário e imobiliário; prestando assessoramento no planejamento, ex-
ecução e monitoramento de ações; 
7. Preparar relatórios gerenciais e de resultados; 
8. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
9. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
10. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
11. Acompanhar os prazos internos;
12. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas; 
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7. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE GESTÃO DA COMUNICAÇÃO

SÍMBOLO: D.D – V

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir questões da Imprensa Oficial do Município relativas à sua área de atuação, propondo soluções que 
visem o atendimento das diretrizes de governo no que lhe couber.

ATRIBUIÇÕES

1. Coordenar, acompanhar e supervisionar as atividades relacionadas à Comunicação da Imprensa 
Oficial do Município;
2. Representar o Chefe do Poder Executivo junto aos órgãos de imprensa, quando solicitado;
3. Coordenar as relações do Chefe do Poder com os demais setores e veículos de comunicação e asses-
sorá-lo quanto ao processo de funcionamento dos mesmos;
4. Manter atualizado o site institucional no que tange às ações da Prefeitura Municipal de Itapetininga 
com informações gerais de interesse da Comunidade;
5. Promover a divulgação dos assuntos de interesse da População de Itapetininga;
6. Programar e promover a organização de solenidades públicas relacionadas diretamente com a Pre-
feitura Municipal de Itapetininga;
7. Manter constante contato com órgão de imprensa, a fim de divulgar as ações da Prefeitura Munici-
pal de Itapetininga;
8. Providenciar e Supervisionar a elaboração de material informativo da Prefeitura Municipal de Ita-
petininga, a ser divulgado pela imprensa, em observância aos princípios da publicidade e da transparência;
9. Pesquisar matérias veiculadas pela mídia, de interesse da Prefeitura Municipal de Itapetininga;
10. Manter arquivo de documentos, matérias, reportagens, fotografias, informes publicados na impren-
sa local e nacional e em outros meios de comunicação social, abarcando o que for noticiado sobre o Município 
de Itapetininga;
11. Manter o Chefe do Poder Executivo informado sobre publicações do interesse do Município;
12. Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo obser-
vações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento em sua área de atuação;
13. Coletar informações, realizando entrevistas, pesquisas e diagnósticos, mantendo o Prefeito e os 
Secretários informados, a fim de propiciar a adequação de suas ações às expectativas da Comunidade;
14. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

8. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE CONVÊNIOS, TERMOS E PARCERIAS.

SÍMBOLO: D.D – V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO 

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Divisão, de 
acordo com a política de governo;
2. Exercer a supervisão de todos os convênios e parcerias estabelecendo um procedimento padrão para 
documentos, prazos, alterações e prorrogações;
3. Exercer a supervisão técnica e normativa de convênios e parcerias de competência de sua Divisão, 
ainda que a sua execução esteja delegada a outro órgão;
4. Assessorar na escolha do perfil de programas de convênios e parcerias propostos junto ao Mu-
nicípio;
5. Coordenar a formulação da proposta de convênios e parcerias;
6. Acompanhar a celebração, execução e finalização das ações de convênios e parcerias firmados pelo 
Município;
7. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
8. Coordenar a elaboração de cartas consulta para propostas em sua área de atuação;
9. Contribuir com informações que auxiliem na melhoria de processos administrativos;
10. Colaborar com a criação, alimentação e manutenção de sistemas internos para gestão de convênios 
e parcerias;
11. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias relacionadas ao seu 
âmbito de competência;
12. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

9. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DE IMPRENSA

SÍMBOLO: A.T – V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO 

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar nas questões relativas a Imprensa Oficial do Município conforme as diretrizes da política de gov-
erno.

ATRIBUIÇÕES

1. Assessorar a direção geral nos programas e ações dos órgãos vinculados a Imprensa Oficial, de 
acordo com a política de governo;
2. Assessorar nas atividades de comunicação social da Administração Municipal;
3. Realizar pesquisas de opinião pública a fim de colher elementos necessários a fixação das diretrizes 
de comunicação social do Município;
4. Acompanhar os programas de comunicação social a serem desenvolvidos pelos órgãos da Adminis-
tração Municipal;
5. Estabelecer, orientar e controlar as linhas gerais de divulgação das ações governamentais;
6. Assessorar as linhas gerais de notas oficiais e esclarecimentos públicos relacionados com a ativi-
dade administrativa do Governo;
7. Assessorar a edição de documentos oficiais dos órgãos da Administração;
8. Assessorar nos serviços gráficos da Imprensa Oficial do Município;
9. Articular junto a Diretoria da Divisão da Gestão de Comunicação na redação e arquivo de notas, 
informações e reportagens sobre as atividades do Município;
10. Representar o Diretor em compromissos ou cerimônias;
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

10. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

SÍMBOLO: A.T – V

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua 
área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Iniciar e manter relacionamento com instituições, empresas e organizações, internacionais ou es-
trangeiras, públicas ou privadas, detentoras de projetos cujo desenvolvimento seja do interesse do Município;
2. Organizar e coordenar a realização de projetos originários de instituições, empresas e organizações, 
internacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas;
3. Verificar a viabilidade para a realização efetiva de propostas de projetos internacionais e nacionais 
apresentadas pelo Secretário;
4. Elaborar o detalhamento necessário para a realização de projetos internacionais e nacionais no Mu-
nicípio, observadas as adaptações que se fizerem necessárias;
5. Sugerir ao Secretário a realização de estudos para a captação de recursos visando a realização de 
projetos que atendam às necessidades específicas do Município;
6. Analisar, em conjunto com o Secretário, os projetos por este sugeridos e suas alternativas;
7. Auxiliar, sempre que requisitado, as atividades do Secretário;
8. Assumir funções de representação do Município, em assuntos Internacionais, sempre que para isso 
for designado por seu superior;
9. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas.

11. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DE NOVAS RECEITAS PÚBLICAS

SÍMBOLO: A.T – V

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua 
área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1) Realizar estudos junto aos órgãos, diretorias e Secretarias que possibilitem a arrecadação de novas 
receitas públicas; 
2) Pesquisar e assessorar na reestruturação das leis municipais relativas a receitas públicas, sempre em 
consonância com a legislação estadual e federal; 
3) Acompanhar os processos de arrecadação de receita; 
4) Assessorar o Prefeito nos assuntos relacionados às ações desenvolvidas por sua área de atuação; 
5) Supervisionar o cumprimento de metas e programas relacionados à política de governo;
6) Acompanhar a elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual); 
7) Assessorar na Elaboração de Projetos de Lei que aumentem a arrecadação tributária municipal;
8) Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

12. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE PROJETOS

SÍMBOLO: D.D – V

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES
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1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Departamento, 
de acordo com a política de governo;
2. Exercer a supervisão dos projetos estabelecendo um procedimento padrão para documentos, prazos, 
alterações e prorrogações;
3. Acompanhar programas abertos pelos Ministérios e as Emendas Parlamentares no Sistema de Con-
vênios-SICONV;
4. Acompanhar a celebração, execução e finalização dos projetos executados pelo Município;
5. Fornecer ao Gestor da Unidade, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamen-
to, avaliação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
6. Gerenciar emendas parlamentares e sua aplicabilidade no Município;
7. Coordenar a elaboração de cartas consulta para propostas em sua área de atuação;
8. Contribuir com informações que auxiliem na melhoria de processos administrativos;
9. Colaborar com a criação, alimentação e manutenção de sistemas internos para gestão de convênios 
e parcerias;
10. Representar o Gestor da Unidade em sua ausência, em compromissos ou cerimônias relacionadas ao 
seu âmbito de competência;
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

13. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

SÍMBOLO: D.D – V

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir a unidade responsável pela elaboração e execução do Plano Plurianual e estabelecer regras de gover-
nança para consecução do plano de metas da Administração Municipal, bem como propor soluções que visem 
ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Divisão, de 
acordo com a política de governo, especialmente em matéria de compras;
2. Assessorar os procedimentos para aquisição de bens, serviços e obras, em conformidade com a 
legislação vigente atendendo as demandas municipais;
3. Estabelecer métodos para controle e classificação relacionados à aquisição de produtos/serviços 
para assegurar os requisitos exigidos pelo órgão solicitante, em especial quanto à qualidade, prazo e preço;
4. Criar e estabelecer métodos para classificar e desenvolver fornecedores, materiais e serviços, a fim 
de implantar o padrão de qualidade a ser aplicado;
5. Manter comunicação com todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o objetivo de 
racionalização dos procedimentos;
6. Viabilizar a perfeita integração entre os diversos órgãos que compõem a Divisão;
7. Gerenciar os recursos orçamentários destinados aos serviços afetos ao Departamento;
8. Gerenciar as contratações afetas a Divisão;
9. Supervisionar os serviços rotineiros afetos a Divisão;
10. Realizar os atos que são de sua competência no processamento das licitações e dos casos de dispen-
sa e inexigibilidade de licitação;
11. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
12. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

14. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DE RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE

SÍMBOLO: A.T – V

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FORMAÇÃO: Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Assessorar a atuação das Secretarias Municipais junto à Comunidade;
2. Assessorar nos programas e ações governamentais voltadas a Comunidade;
3. Apresentar relatórios de levantamento solicitados pelo Secretário;
4. Preparar e propor ao Diretor, na época própria, cronograma das atividades programadas para o ano 
seguinte com a indicação dos órgãos responsáveis pela execução;
5. Fazer, elaborar estudos e pareceres sobre assuntos relacionais a Comunidade do Município de Ita-
petininga;
6. Fornecer ao Diretor, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, avaliação 
e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
7. Representar o Diretor em sua ausência em compromissos ou cerimônias, relacionados a sua área de 
atuação;
8. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

15. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DE ATOS OFICIAIS

SÍMBOLO: A.T – IV

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua 
área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. 
2. Manter e zelar pela organização de documentos referentes aos atos oficias municipais, indis-
pensáveis à gestão da Prefeitura Municipal, disponibilizando, em tempo hábil, as informações neles contidas, 
sempre que solicitado; 
3. Manter em dia e em ordem os arquivos do Departamento de Comunicação Administrativa e toda a 
documentação sob sua guarda, de forma a permitir a pronta localização dos atos oficiais; 
4. Atender a todas as requisições por escrito mediante carga registrada de documentos, livros, proces-
sos e outros constantes do seu arquivo; 
5. Expedir declarações, certidões e atestados quando requeridos; 
6. Colecionar e manter sob sua guarda os volumes de Leis, Decretos, Portarias e demais Atos Oficiais; 
7. Promover o registro e guarda dos contratos e convênios celebrados pela Administração Municipal;
8. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

16. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DA DEFESA CIVIL

SÍMBOLO: A.T – IV

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO 

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
propondo ações com o objetivo de atender a política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Articular, coordenar, fiscalizar e gerenciar as ações de defesa civil em nível municipal;
2. Manter atualizadas e disponíveis as informações relacionadas à defesa civil, especialmente estudos 
de ameaças e de iminências de riscos;
3. Elaborar e implementar planos diretores de defesa civil, planos de contingência e de operações, bem 
como programas e projetos relacionados ao assunto;
4. Mobilizar recursos humanos e materiais necessários às ações de defesa civil;
5. Promover a capacitação de recursos humanos para as ações de defesa civil;
6. Sistematizar e integrar informações no âmbito do sistema municipal de defesa civil;
7. Receber, analisar e opinar sobre os relatórios e pleitos relativos à declaração de situação de emergên-
cia e estado de calamidade pública;
8. Coordenar e promover a execução de ações conjuntas relacionadas ao sistema de defesa civil;
9. Manter intercâmbio com os órgãos federais, estaduais e municipais de defesa civil;
10. Manter o órgão municipal informando sobre as ocorrências de desastres e atividades de defesa civil;
11. Propor à autoridade competente a homologação e, em casos excepcionais, a decretação de situação 
de emergência ou estado de calamidade pública, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional 
de Defesa Civil;
12. Promover e apoiar a implementação e o funcionamento da Comissão Municipal de Defesa Civil, ou 
órgão correspondente, e dos núcleos de defesa civil, ou entidades correspondentes;
13. Orientar as vistorias de áreas de risco bem como intervir ou recomendar a intervenção preventiva, o 
isolamento e a evacuação da população de áreas e de edificações vulneráveis;
14. Realizar exercícios simulados em parcerias com outros municípios para treinamento das equipes e 
aperfeiçoamento dos planos de contingência;
15. Dar prioridade ao apoio às ações preventivas e às relacionadas com a minimização de desastres;
16. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

17. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DE DIREITOS HUMANOS

SÍMBOLO: A.T – IV

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua 
área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Assessorar o Secretário e o Prefeito nos assuntos relacionados às ações desenvolvidas na área de 
Direitos Humanos; 
2. Supervisionar o cumprimento de metas e programas relacionados à política de governo;
3. Coordenar a apresentação dos relatórios de levantamentos solicitados pelo Prefeito; 
4. Coordenar a distribuição dos serviços aos órgãos ou servidores sob sua subordinação, bem como 
estudar e tomar medidas para racionalizar os métodos de trabalho;
5. Coordenar a preparação e propor ao Prefeito, na época própria, cronograma das atividades pro-
gramadas para o ano seguinte relativos a área de Direitos Humanos;
6. Assessorar na elaboração dos estudos e pareceres em processos sobre assuntos de direitos humanos;
7. Fornecer ao Prefeito, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, avaliação 
e revisão dos programas e projetos de sua área;
8. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

18. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DE CERIMONIAL

SÍMBOLO: A.T – IV

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO 

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA
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Assessorar os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
notadamente nos assuntos de cerimonial, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da políti-
ca de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Divisão, de 
acordo com a política de governo, notadamente nos assuntos de cerimonial;
2. Coordenar a organização de seminários, congressos e palestras de interesse da Municipalidade;
3. Supervisionar a redação de correspondência cerimonial, convites e respectiva distribuição, bem 
como a redação de mensagens protocolares e a divulgação dos eventos;
4. Coordenar a organização do arquivo de documentos do setor, bem como pela elaboração de estudos 
e projetos de normatização e padronização do cerimonial;
5. Responder pelas visitas oficiais, cerimoniais fúnebres, religiosas e afins;
6. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Secretário e Prefeito;
7. Distribuir os serviços aos órgãos e servidores sob sua responsabilidade;
8. Estudar e tomar medidas visando racionalizar os métodos de trabalho;
9. Propor ao Secretário cronograma das atividades programadas para o ano seguinte com a indicação 
dos órgãos responsáveis por sua execução;
10. Encarregar-se da gestão de pessoas sob sua responsabilidade;
11. Elaborar pareceres e estudos em processos sobre assuntos de sua competência;
12. Representar o Secretário em compromissos e cerimônias;
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

19. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE OUVIDORIA MUNICIPAL

SÍMBOLO: C.U – III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO 

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto, ou Curso Técnico Completo ou Curso 
Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a Chefia da Ouvidoria do Município de Itapetininga, bem como proceder à execução e delegação de 
tarefas relativas à sua área de atuação, propondo ações e políticas que visem o atendimento dos munícipes e 
envio de respostas às suas solicitações junto à Administração Municipal.

ATRIBUIÇÕES

1. Determinar, mediante despacho, o encaminhamento de reclamações, denúncias e sugestões aos 
órgãos competentes e o envio das respostas aos cidadãos;
2. Acompanhar o andamento dos procedimentos em curso, solicitando aos dirigentes da Adminis-
tração Pública Direta e Indireta as providências cabíveis;
3. Propor aos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta a adoção de medidas destinadas ao 
aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos e a melhoria da prestação de serviço;
4. Ouvir o cidadão e prover com informações os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, 
objetivando a criação de políticas públicas de atendimento ao cidadão, voltadas para a melhoria da qualidade 
dos serviços públicos;
5. Promover a viabilização de canal direto entre a Administração Municipal e os munícipes, a fim de 
possibilitar respostas aos problemas apresentados, de maneira célere e eficaz;
6. Receber e examinar sugestões, reclamações, elogios e denúncias dos cidadãos relativos aos serviços 
e ao atendimento prestados pelos órgãos municipais, dando encaminhamento aos procedimentos necessários 
para a solução dos problemas apontados;
7. Elaborar pesquisas de satisfação dos usuários dos diversos serviços prestados pelos órgãos munici-
pais;
8. Contribuir para a disseminação de formas de participação popular no acompanhamento e fiscal-
ização dos serviços prestados pela Administração Municipal;
9. Resguardar o sigilo referente às informações levadas ao seu conhecimento, no exercício de suas 
funções, na forma da lei ou regulamento;
10. Divulgar, através dos diversos canais de comunicação do Município, o trabalho realizado pela Ou-
vidoria, assim como informações e orientações que considerar necessárias ao desenvolvimento de suas ações;
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

20. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE INFORMAÇÃO

SÍMBOLO: C.U – III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO 

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto, ou Curso Técnico Completo ou Curso 
Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Unidade, de acordo 
com a política de governo;
2. Exercer a orientação normativa e a chefia das atividades de comunicação social da Administração 
Municipal;
3. Chefiar pesquisas de opinião pública a fim de colher elementos necessários a fixação das diretrizes 
de comunicação social do Município;
4. Orientar programas de comunicação social a serem desenvolvidos pelos órgãos da Administração 
Municipal;
5. Estabelecer, orientar e controlar as linhas gerais de divulgação das ações governamentais;
6. Orientar e controlar as linhas gerais de notas oficiais e esclarecimentos públicos relacionados com a 
atividade administrativa do Governo;
7. Chefiar a edição de documentos oficiais dos órgãos da Administração;
8. Supervisionar os serviços de publicidade governamental, incluindo contratados com terceiros;
9. Supervisionar os serviços gráficos da Imprensa Oficial do Município;
10. Articular junto a Assessoria de Imprensa na redação e arquivo de notas, informações e reportagens 
sobre as atividades do Município;
11. Representar o Diretor em compromissos ou cerimônias;
12. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

21. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE APOIO A CONSELHOS E ENTIDADES.

SÍMBOLO: C.U – III

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto, ou Curso Técnico Completo ou Curso 
Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Prestar apoio e supervisionar a atuação dos Conselhos Municipais e entidades da sociedade civil
2. Distribuir os serviços aos órgãos e servidores sob sua subordinação e estudar a tomada de medidas 
para racionalizar métodos de trabalho e agilizar o atendimento ao público;
3. Exercer a chefia geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Divisão, de 
acordo com a política de governo;
4. Apresentar relatórios de levantamento solicitados pelo Secretário;
5. Preparar e propor ao Diretor, na época própria, cronograma das atividades programadas para o ano 
seguinte com a indicação dos órgãos responsáveis pela execução;
6. Despachar e visar certidões expedidas pela divisão ou secretaria vinculado;
7. Fazer, elaborar estudos e pareceres sobre assuntos relacionais aos conselhos e entidades municipais;
8. Opinar sobre o provimento de cargos que integram a unidade sob sua chefia;
9. Fornecer ao Diretor, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, avaliação 
e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
10. Controlar faltas dos servidores lotados em sua unidade, nos termos da legislação vigente;
11. Representar o Diretor em sua ausência em compromissos ou cerimônias, relacionados a sua área de 
atuação;
12. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

22. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE RELACIONAMENTO POR MÍDIAS SOCIAIS

SÍMBOLO: C.U – III

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto, ou Curso Técnico Completo ou Curso 
Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Chefiar e supervisionar as mídias sociais oficiais do Município e do Chefe do Poder Executivo;
2. Receber e examinar sugestões, reclamações, elogios e denúncias dos cidadãos relativos aos serviços 
e ao atendimento prestados pelos órgãos municipais dar encaminhamento aos procedimentos necessários para 
a solução dos problemas apontados;
3. Encaminhar para o conhecimento do Chefe do Poder Executivo as sugestões, reclamações, elogios 
e denúncias dos cidadãos;
4. Representar o Diretor em sua ausência em compromissos ou cerimônias, relacionados a sua área de 
atuação;
5. Planejar ações, criar conteúdo e peças para diferentes redes sociais e agendar publicações;
6.  Relacionar-se com os munícipes através das redes sociais atendendo às solicitações, reclamações, 
sugestões, elogios, compartilhamento, postagens, etc.;
7.  Planejar e produzir conteúdo, o chefe cria peças para as mídias sociais. 
8. Acompanhar notícias e fatos recentes nas mídias sociais relativos ao Município de Itapetininga;
9. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

23. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO III

SÍMBOLO: A.E – III

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Chefe do Poder Executivo, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
relacionadas à sua área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer coordenação de projetos especiais dentro das ações de governo conforme determinação do 
Chefe do Poder Executivo;
2. Assessorar nas ações que levem à concretização do Plano de Governo previamente estabelecido 
para a Prefeitura;
3. Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Chefe do Poder Executivo;
4. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Prefeito;
5. Fornecer ao Chefe do Poder Executivo, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acom-
panhamento, avaliação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável, em conformidade com a 
política de governo;
6. Realizar a coleta e tabulação de dados e informações referentes à sua área de atuação;
7. Acompanhar e organizar as notícias e os diários oficiais, bem como legislação e normas de interesse 
de sua área de atuação;
8. Assessorar o Chefe do Poder Executivo na formulação e implementação de políticas públicas, pro-
jetos e normas relativas à demanda do Município; 
9. Monitorar estudos relativos à Prefeitura e acompanhar os resultados obtidos;
10. Acompanhar os prazos internos da Secretaria;
11. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
12. Representar o Secretário ou Chefe do Poder Executivo em sua ausência, em compromissos ou cer-
imônias;
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

24. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE APOIO PARLAMENTAR

SÍMBOLO: C.U – III

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto, ou Curso Técnico Completo ou Curso 
Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua área de atuação, 
propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Chefiar as atividades de pesquisa, organização e armazenamento de proposições, legislação, juris-
prudência e doutrina;
2. Instruir procedimentos administrativos e elaborar proposições e relatórios, informações, atos e doc-
umentos internos e externos e outros instrumentos de suporte gerencial e legislativo, de acordo com a unidade 
organizacional de atuação; 
3. Colaborar em estudos e pesquisas que tenham por objetivo o aprimoramento de normas de trabalho 
para o melhor desenvolvimento das atividades da Câmara; 
4. Executar atividades relacionadas com o planejamento operacional e à execução de projetos, pro-
gramas e planos de ação; 
5. Acompanhar as matérias sob sua responsabilidade, propor alternativas e promover ações para o 
alcance dos objetivos da Câmara;
6. Acompanhar a publicação da legislação relacionada com sua unidade organizacional de atuação e 
organizá-la sistematicamente; controlar os procedimentos legislativos, observando o devido processo legislati-
vo e a sua técnica redacional; numerar, registrar e expedir documentos; 
7. Protocolizar processos e documentos, registrando sua tramitação; executar, a partir de documentos 
base fornecidos, operações de digitação de dados para processamento eletrônico, em sistema operacional apro-
priado e com os programas compatíveis; 
8. Redigir, segundo as normas técnicas, qualquer modalidade de ato administrativo, contratos admin-
istrativos, quadros, tabelas, mapas estatísticos e outros; preencher, sob orientação, boletins, formulários e quad-
ros demonstrativos; 
9. Auxiliar nos trabalhos de coleta de dados pertinentes às atividades da unidade organizacional de 
atuação; 
10. Prestar, sob orientação, informações relativas ao setor de trabalho; executar tarefas auxiliares que 
envolvam conhecimentos básicos de legislação; 
11. Organizar e manter atualizados fichários e arquivos de documentos, correspondências e legislação;
12. Integrar comissões de serviços administrativos; 
13. Executar outras tarefas correlatas; 
14. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

25. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE POLÍTICAS DE DIREITOS 

SÍMBOLO: C.U – III

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto, ou Curso Técnico Completo ou Curso 
Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua área de atuação, 
propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Chefiar a unidade na implantação de planos, programas e projetos afetos à área de Políticas de Di-
reitos;
2. Chefiar o estudo de modificações administrativas e de implantação de novas políticas de direitos, 
visando assegurar o êxito de planos, programas e projetos de interesse da Unidade;
3. Prestar colaboração na coordenação e supervisão das atividades do órgão de atuação;
4. Prestar informações ao superior imediato sobre o andamento dos diversos projetos e dos resultados 
alcançados, elaborando relatórios, ou através de reuniões, para possibilitar a avaliação da política aplicada;
5. Verificar acontecimentos e auxiliar na redação e pronunciamento a serem proferidas pelas autori-
dades municipais;
6. Proceder ao levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos admin-
istrativos;
7. Realizar a coleta e tabulação de dados e informações referentes à área de atuação;
8. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
9. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
10. Providenciar o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua competência;
11. Acompanhar os prazos internos do órgão no qual está lotado;
12. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

26. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE EMENDAS PARLAMENTARES

SÍMBOLO: C.U – III

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto, ou Curso Técnico Completo ou Curso 
Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua área de atuação, 
propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Acompanhamento das Emendas Parlamentares destinadas ao Município de Itapetininga;
2. Instruir procedimentos administrativos referentes ao cadastramento de emendas parlamentares; 
3. Colaborar em estudos e pesquisas que tenham por objetivo o aprimoramento de normas de trabalho 
para o melhor desenvolvimento das atividades desenvolvidas através de emendas parlamentares; 
4. Executar atividades relacionadas com o planejamento operacional e à execução de projetos, pro-
gramas e planos de ação; 
5. Acompanhar as matérias sob sua responsabilidade, propor alternativas e promover ações para o 
alcance dos objetivos da unidade;
6. Protocolizar processos e documentos, registrando sua tramitação; executar, a partir de documentos 
base fornecidos, operações de digitação de dados para processamento eletrônico, em sistema operacional apro-
priado e com os programas compatíveis; 
7. Prestar, sob orientação, informações relativas a situação de solicitação das emendas; 
8. Acompanhar a liberação das emendas, assim como o cadastramento das mesmas;
9. Executar outras tarefas correlatas; executar todo e qualquer serviço de caráter legislativo; 
10. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

27. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO II

SÍMBOLO: A.E – II

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Chefe do Poder Executivo, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
relacionadas à sua área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

14. Exercer coordenação de projetos especiais dentro das ações de governo conforme determinação do 
Chefe do Poder Executivo;
1. Assessorar nas ações que levem à concretização do Plano de Governo previamente estabelecido 
para a Prefeitura;
2. Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Chefe do Poder Executivo;
3. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Prefeito;
4. Fornecer ao Chefe do Poder Executivo, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acom-
panhamento, avaliação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável, em conformidade com a 
política de governo;
5. Realizar a coleta e tabulação de dados e informações referentes à sua área de atuação;
6. Acompanhar e organizar as notícias e os diários oficiais, bem como legislação e normas de interesse 
de sua área de atuação;
7. Assessorar o Chefe do Poder Executivo na formulação e implementação de políticas públicas, pro-
jetos e normas relativas à demanda do Município; 
8. Monitorar estudos relativos à Prefeitura e acompanhar os resultados obtidos;
9. Acompanhar os prazos internos da Secretaria;
10. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
11. Representar o Secretário ou Chefe do Poder Executivo em sua ausência, em compromissos ou cer-
imônias;
12. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

28. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO I

SÍMBOLO: A.E – I

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração
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ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Chefe do Poder Executivo, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
relacionadas à sua área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer coordenação de projetos especiais dentro das ações de governo conforme determinação do 
Chefe do Poder Executivo;
2. Assessorar nas ações que levem à concretização do Plano de Governo previamente estabelecido 
para a Prefeitura;
3. Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Chefe do Poder Executivo;
4. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Prefeito;
5. Fornecer ao Chefe do Poder Executivo, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acom-
panhamento, avaliação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável, em conformidade com a 
política de governo;
6. Realizar a coleta e tabulação de dados e informações referentes à sua área de atuação;
7. Acompanhar e organizar as notícias e os diários oficiais, bem como legislação e normas de interesse 
de sua área de atuação;
8. Assessorar o Chefe do Poder Executivo na formulação e implementação de políticas públicas, pro-
jetos e normas relativas à demanda do Município; 
9. Monitorar estudos relativos à Prefeitura e acompanhar os resultados obtidos;
10. Acompanhar os prazos internos da Secretaria;
11. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
12. Representar o Secretário ou Chefe do Poder Executivo em sua ausência, em compromissos ou cer-
imônias;
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

ANEXO III
ÍNDICE E DESCRIÇÃO DOS CARGOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

1. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE DO SECRETÁRIO 

SÍMBOLO: A.E.S – VI

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua 
área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Secretário;
2. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário, bem como tomar as 
providências decorrentes da decisão;
3. Planejar, organizar e supervisionar trabalhos da Secretaria;
4. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às 
suas pretensões;
5. Representar o Secretário, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
6. Supervisionar os serviços burocráticos da Secretária;
7. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Secretário;
8. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável, em conformidade com a política de gover-
no;
9. Supervisionar a análise e encaminhamento de consultas, denúncias ou sugestões relacionadas a 
Secretaria, apresentadas pelas entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;
10. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos admin-
istrativos;
11. Realizar a coleta e tabulação de dados e informações referentes à área de atuação;
12. Acompanhar e organizar as notícias e os diários oficiais, bem como legislação e normas de interesse 
de sua área de atuação;
13. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
14. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
15. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
16. Acompanhar os prazos internos;
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas;
19. O Assessor Especial de Gabinete do Secretário, equipara-se ao cargo de Secretário Municipal em 
deveres, tendo status de Secretário Adjunto, podendo assim assinar e assumir seus deveres, quando determina-
do por Portaria.

2. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

SÍMBOLO: D.D – V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo no tocante à administração de 
pessoal.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Divisão, de 
acordo com a política de governo;
2. Propor normas destinadas a uniformizar a aplicação da legislação;
3. Coordenar as ações ligadas ao processamento de ponto e frequência dos servidores;
4. Aplicar e fazer aplicar as leis e regulamentos referentes aos servidores da Prefeitura;
5. Encaminhar todas as questões de gestão de pessoas que por suas repercussões na estrutura políti-
co-administrativa requeiram a consideração do Secretário;
6. Fixar prioridades, objetivos e níveis de resultado a serem seguidos e alcançados;
7. Estabelecer orientações gerais, normas e padrões que devam nortear os trabalhos da Divisão, visan-
do sempre o aumento de sua eficiência e eficácia;
8. Garantir a correta organização interna da Divisão, bem como a sua integração com os demais órgãos 
das Secretarias e da Administração Pública Municipal;
9. Controlar e avaliar os resultados alcançados pelas estruturas ligadas a Divisão;
10. Estudar e discutir com o Secretário e Prefeito a proposta orçamentária da Administração Pública 
Municipal na parte referente a pessoal;
11. Providenciar, junto às chefias dos diversos órgãos da Administração Pública Municipal, para que 
seja elaborada escala de férias do pessoal sob sua supervisão, no período estipulado;
12. Assinar os documentos relativos à folha de pagamento de pessoal da Prefeitura;
13. Examinar as questões relativas a direitos, vantagens, deveres e responsabilidades e outros aspectos 
do regimento jurídico de pessoal;
14. Participar de programas de trabalho que visem difundir, no ambiente externo e interno da Prefeitura, 
a valorização da administração de recursos humanos como forma de melhorar o nível de eficiência dos serviços 
públicos municipais;
15. Representar o Secretário em reuniões ou compromissos;
16. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

3. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

SÍMBOLO: D.D – V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo, realizar estudos financeiros e atividades 
relacionadas com o programa de desembolso de recursos e realização de pagamentos, em conformidade com a 
legislação vigente e promover a arrecadação das receitas de natureza tributária e não tributária.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Divisão, de 
acordo com a política de governo;
2. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
3. Despachar os expedientes do departamento junto ao Secretário;
4. Submeter ao Secretário a programação de desembolso, em consonância com o desempenho da re-
ceita e das atividades governamentais;
5. Prover o Secretário com informações atualizadas sobre a situação financeira da Administração Mu-
nicipal;
6. Contatar as entidades governamentais, bancos e agências financeiras sobre a liberação e controle 
dos fundos e recursos transferidos ou devidos ao Município;
7. Gerenciar o processamento da despesa pública e o controle da arrecadação;
8. Promover informações gerenciais para a tomada de decisões estratégicas;
9. Elaborar e acompanhar os indicadores de desempenho da gestão de acordo com a legislação vigente, 
bem como aos demais acompanhamentos financeiros que venham a ser utilizados para aferir os resultados;
10. Desenvolver melhorias nos processos financeiros utilizando novas ferramentas gerenciais e tec-
nológicas, tendo como premissa a transparência e qualidade das informações para o cidadão;
11. Manter contato permanente com o serviço de processamento de dados, com vistas ao aprimoramen-
to dos trabalhos desenvolvidos;
12. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

4. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

SÍMBOLO:  D.D – V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, es-
pecialmente em matéria de compras, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política 
de governo.

ATRIBUIÇÕES
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1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Divisão, de 
acordo com a política de governo, especialmente em matéria de compras;
2. Promover os procedimentos para aquisição de bens, serviços e obras, em conformidade com a leg-
islação vigente atendendo as demandas municipais;
3. Estabelecer métodos para controle e classificação relacionados à aquisição de produtos/serviços 
para assegurar os requisitos exigidos pelo órgão solicitante, em especial quanto à qualidade, prazo e preço;
4. Criar e estabelecer métodos para classificar e desenvolver fornecedores, materiais e serviços, a fim 
de implantar o padrão de qualidade a ser aplicado;
5. Manter comunicação com todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o objetivo de 
racionalização dos procedimentos;
6. Viabilizar a perfeita integração entre os diversos órgãos que compõem a Divisão;
7. Gerenciar os recursos orçamentários destinados aos serviços afetos ao Divisão;
8. Gerenciar as contratações afetas a Divisão;
9. Supervisionar os serviços rotineiros afetos a Divisão;
10. Realizar os atos que são de sua competência no processamento das licitações e dos casos de dispen-
sa e inexigibilidade de licitação;
11. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
12. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

5. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

SÍMBOLO: D.D – V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão ações públicas relacionadas à sua área de atuação, propondo 
soluções que visem ao atendimento das diretrizes de governo;
2. Prestar ao Secretário assistência e assessoramento; formulando e implementando políticas, projetos 
e normas;
3. Coordenar as ações de natureza administrativa, orçamentária e de gestão da informação; 
4. Gerenciar os processos e promover o aperfeiçoamento e informatização das rotinas e procedimen-
tos;
5. Assessorar na contratação e gerenciando a execução de contratos e convênios;
6. Controlar o patrimônio mobiliário e imobiliário; prestando assessoramento no planejamento, ex-
ecução e monitoramento de ações; 
7. Preparar relatórios gerenciais e de resultados; 
8. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
9. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
10. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
11. Acompanhar os prazos internos;
12. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas; 

6. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

SÍMBOLO: D.D – V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão ações públicas relacionadas à sua área de atuação, propondo 
soluções que visem ao atendimento das diretrizes de governo;
2. Prestar ao Secretário assistência e assessoramento; formulando e implementando políticas, projetos 
e normas gerais na Secretaria de Administração e Finanças;
3. Gerenciar os processos e promover o aperfeiçoamento e informatização das rotinas e procedimentos 
na Administração Municipal;
4. Controlar o patrimônio mobiliário e imobiliário; prestando assessoramento no planejamento, ex-
ecução e monitoramento de ações; 
5. Preparar relatórios gerenciais e de resultados relativos as rotinas da Secretaria de Administração; 
6. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
7. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
8. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
9. Acompanhar os prazos internos;
10. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas; 

7. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO PARA GESTÃO DE CONVÊNIOS.

SÍMBOLO: A.T – V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Assessorar a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Divisão, de 
acordo com a política de governo;
2. Exercer a assessoria de todos os convênios e parcerias estabelecendo um procedimento padrão para 
documentos, prazos, alterações e prorrogações;
3. Exercer o assessoramento de convênios e parcerias de competência de sua Secretaria, ainda que a 
sua execução esteja delegada a outro órgão;
4. Assessor o acompanhamento da celebração, execução e finalização das ações de convênios e parce-
rias firmados pelo Município;
5. Fornecer ao Diretor ou Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanham-
ento, avaliação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
6. Assessorar na elaboração de cartas consulta para propostas em sua área de atuação;
7. Contribuir com informações que auxiliem na melhoria de processos administrativos;
8. Representar o Diretor ou Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias relacionadas 
ao seu âmbito de competência;
9. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

8. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DE POLITÍCAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR

SÍMBOLO: A.T – V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
especialmente sobre o desenvolvimento de pessoal, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes 
da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Divisão, espe-
cialmente sobre o desenvolvimento de pessoal, de acordo com a política de governo;
2. Propor normas destinadas a uniformizar a aplicação da legislação relativa a Gestão de Pessoas, 
orientando e supervisionando sus execução;
3. Assessorar na aplicação das leis e regulamentos referentes aos servidores da Prefeitura;
4. Encaminhar todas as questões de Gestão de Pessoas que por suas repercussões na estrutura políti-
co-administrativa requeiram a consideração do Secretário;
5. Assessorar na fixação de prioridades, objetivos e níveis de resultado a serem seguidos e alcançados;
6. Estabelecer orientações gerais, normas e padrões que devam nortear os trabalhos do Departamento, 
visando sempre o aumento de sua eficiência e eficácia;
7. Desenvolver aspectos organizacionais e de sistemas operacionais que sirvam de base a mensuração 
de desempenho dos servidores;
8. Garantir a correta organização interna do Diretoria, bem como a sua integração com os demais 
órgãos da Unidade de Gestão e da Administração Pública Municipal;
9. Controlar e avaliar os resultados alcançados pelas unidades do Diretoria;
10. Estudar e discutir com o Secretário a proposta orçamentária do Município na parte referente a pes-
soal;
11. Assessorar em questões de recrutamento de pessoal e cargos e salários, qualidade de vida e trein-
amento;
12. Providenciar, junto às chefias dos diversos órgãos da Administração Pública Municipal, para que 
seja elaborada escala de férias do pessoal sob sua supervisão, no período estipulado;
13. Examinar as questões relativas a direitos, vantagens, deveres e responsabilidades e outros aspectos 
do regimento jurídico de pessoal;
14. Propor práticas que busquem o desenvolvimento profissional aos servidores;
15. Providenciar para que seja mantido arquivo de leis, atos normativos e dados estatísticos de interesse 
para a administração de Gestão de Pessoas;
16. Participar de programas de trabalho que visem difundir, no ambiente externo e interno da Admin-
istração Pública Municipal, a valorização da administração de Gestão de Pessoas como forma de melhorar o 
nível de eficiência dos serviços públicos municipais;
17. Representar o Secretário ou Diretor em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
18. Executar outras tarefas afins, legais ou delegadas.

9. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA

SÍMBOLO: D.D - V

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir a unidade responsável pela elaboração e execução do Plano Plurianual e estabelecer regras de gover-
nança para consecução do plano de metas da Administração Municipal, bem como propor soluções que visem 
ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES
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1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Divisão, de 
acordo com a política de governo;
2. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
3. Acompanhar a elaboração do Plano Plurianual (PPA) em conjunto com outros órgãos e entidades 
municipais;
4. Propor metodologia adequada e sistêmica para suportar o processo de planejamento municipal;
5. Estabelecer regras de governança para tornar a Administração Municipal mais orgânica, ágil e trans-
parente;
6. Monitorar a execução do plano de metas da Administração Municipal, em conjunto com os órgãos 
e entidades setoriais;
7. Realizar o monitoramento e avaliação do PPA e propor revisão de programas em conjunto com os 
gerentes de programas setoriais;
8. Desenvolver painéis temáticos para acompanhamento da execução do PPA e dos projetos prioritári-
os e estratégicos de governo, em conjunto com outros órgãos da Administração Municipal e em consonância 
com as Plataformas de Serviços;
9. Avaliar o impacto socioeconômico das políticas públicas municipais; 
10. Preparar relatórios gerenciais de inteligência para subsidiar a tomada de decisões;
11. Participar de audiências e reuniões públicas para debater o planejamento do Município;
12. Propor metodologias inovadoras nos procedimentos e processos que suportam o planejamento e a 
governança municipal;
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

10. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO

SÍMBOLO: D.D – V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão ações públicas relacionadas ao planejamento administrativo, 
propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes de governo;
2. Prestar ao Secretário assistência e assessoramento, formulando e implementando políticas de plane-
jamento administrativo da Secretaria de Administração e Planejamento;
3. Realizar estudos, visando o aperfeiçoamento do planejamento anual da Secretaria de Administração 
e Planejamento
4. Preparar relatórios gerenciais e de resultados relativos as rotinas da Secretaria de Administração; 
5. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
6. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
7. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
8. Acompanhar os prazos internos;
9. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
10. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas; 

11. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE URBANISMO

SÍMBOLO: D.D – V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Departamento, 
em especial na área de urbanismo, de acordo com a política de governo;
2. Analisar a evolução urbana e promover reflexão permanente sobre o projeto da cidade;
3. Assessorar na criação de indicadores para avaliar a efetividade das leis urbanísticas;
4. Propor a revisão da legislação urbanística e implementação dos instrumentos urbanos;
5. Propor a revisão da legislação de paisagem urbana;
6. Coordenar o atendimento ao munícipe e orientar sobre as formas de uso e ocupação do solo;
7. Gerenciar a emissão de diretrizes urbanísticas e diretrizes viárias;
8. Gerenciar a emissão de certidão de uso do solo e certidão de perímetro;
9. Deliberar acerca da Cessão de uso de áreas públicas;
10. Assessorar o Gestor da Unidade na direção geral, orientação, coordenação e fiscalização dos tra-
balhos nos departamentos que lhe são subordinados;
11. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência de seu Departamento, 
ainda que a sua execução esteja delegada a outro órgão;
12. Representar o Gestor da Unidade em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
13. Contribuir com informações que auxiliem na melhoria de processos;
14. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas.

12. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE PROJETOS URBANOS

SÍMBOLO: D.D – V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, propondo soluções que visem 
ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a dirigir e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Divisão, de acordo 
com a política de governo;
2. Assessorar o desenvolvimento de projetos de calçadas, praças, ciclovias, áreas de lazer;
3. Monitorar um banco de projetos destinados à contrapartida de Estudo de Impacto de Vizinhança;
4. Deliberar acerca de parecer técnico sobre pedidos de intervenções urbanas;
5. Compatibilizar os projetos viários ao Plano Diretor do Município;
6. Atender o munícipe e orientar sobre as formas de uso e ocupação do solo;
7. Assessorar o Secretário na direção geral, orientação, coordenação e fiscalização dos trabalhos nos 
departamentos que lhe são subordinados;
8. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência de sua Divisão, ainda 
que a sua execução esteja delegada a outro órgão;
9. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
10. Contribuir com informações que auxiliem na melhoria de processos;
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

13. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

SÍMBOLO: A.T – IV

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
notadamente na regularização fundiária, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política 
de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer o assessoramento dos programas e ações dos órgãos vinculados a Diretoria, de acordo com 
a política de governo, em especial para regularização fundiária;
2. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Diretor;
3. Distribuir os serviços aos órgãos ou equipes a seu cargo e estudar e tomar medidas, para relacionar 
métodos de trabalho e agilizar o atendimento ao público;
4. Preparar e propor ao Diretor, na época própria, cronograma das atividades programadas, para o ano 
seguinte, com a indicação dos órgãos responsáveis pela execução;
5. Assessorar o Chefe do Executivo e o Secretário nas ações de interesse do Governo;
6. Planejar, coordenar e executar o trabalho de consolidação da regularização de parcelamentos do 
solo, nos termos da legislação municipal específica;
7. Coordenar ações que levem à concretização do Plano de Governo nos assuntos afetos à regular-
ização fundiária; 
8. Distribuir ações e se incumbir do acompanhamento da concretização do Plano de Governo no que 
se refere à questão fundiária;
9. Acompanhar e negociar as ações de sua competência necessárias ao alcance das metas estabeleci-
das, participando da instrução de assuntos relacionados aos poderes estaduais e federais;
10. Pleitear recursos junto aos órgãos governamentais para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das 
ações do Programa Municipal de Regularização Fundiária;
11. Ser elo entre o Chefe do Executivo e os demais órgãos envolvidos nas ações governamentais rela-
cionadas à matéria, a fim de manter sempre e de forma crescente a perfeita viabilização dos programas executa-
dos;
12. Estimular a promoção de assistência técnica aos moradores de assentamentos irregulares, visando à 
regularização da ocupação;
13. Definir e planejar ações e critérios visando coibir novas ocupações irregulares em todo território do 
Município, especialmente aquelas implantadas em áreas de preservação ambiental e de mananciais;
14. Expedir certidões relativas aos processos de regularização fundiária e relativas ao órgão que asses-
sora;
15. Supervisionar a elaboração de estudos e pareceres sobre assuntos de sua competência;
16. Fornecer ao Diretor, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, avaliação 
e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
17. Representar o Diretor em reuniões ou compromissos;
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

14. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DE POLÍTICAS PARA HABITAÇÃO SOCIAL

SÍMBOLO: A.T – IV

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
notadamente na regularização fundiária, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política 
de governo.

ATRIBUIÇÕES
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1. Assessorar os programas e ações dos órgãos vinculados a unidade, de acordo com a política de 
governo, em especial os programas de habitação social;
2. Apresentar relatórios de parcerias estratégicas solicitados pelo Diretor;
3. Realizar estudos e levantamentos sobre parcerias estratégicas entre o Município e outros Órgãos, 
Empresas ou Entidades;
4. Preparar e propor ao Diretor, na época própria, cronograma das atividades programadas, para o ano 
seguinte, com a indicação dos órgãos responsáveis pela execução;
5. Assessorar o Chefe do Executivo e o Secretário nas ações de interesse do Governo relativas a habi-
tação social;
6. Planejar, coordenar e executar parcerias estratégicas existentes ou futuras para ampliação dos pro-
gramas de habitação social;
7. Coordenar ações que levem à concretização do Plano de Governo nos assuntos afetos a habitação 
social; 
8. Acompanhar e negociar as ações de sua competência necessárias ao alcance das metas estabeleci-
das, participando da instrução de assuntos relacionados aos poderes estaduais e federais;
9. Pleitear recursos junto aos órgãos governamentais para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das 
ações do governo;
10. Supervisionar a elaboração de estudos e pareceres sobre assuntos de sua competência;
11. Fornecer ao Diretor, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, avaliação 
e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
12. Representar o Diretor em reuniões ou compromissos;
13. 13Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

15. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DA SEÇÃO DE LICITAÇÕES

SÍMBOLO: A.T – IV

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Secretário nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, especialmente 
em matéria de licitações, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de Governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer o assessoramento e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Diretoria, 
especialmente em matéria de contratos, de acordo com a política de governo;
2. Assessorar as equipes de trabalho na área de contratações, no processamento de contratos e aditivos;
3. Assessorar no atendimento às solicitações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do 
Ministério Público, da Câmara Municipal, do Poder Judiciário e dos demais órgãos de controle, referente a 
assuntos desta Unidade de Gestão e em matéria contratual, remetidos diretamente ou por meio de outras Uni-
dades de Gestão, com o auxílio das áreas envolvidas;
4. Promover orientação técnica e administrativa aos gestores de contratos das Secretárias para cumpri-
mento da legislação atinente;
5. Assessorar nos trabalhos dos setores de apoio técnico e administrativo;
6. Promover o assessoramento ao Diretor e aos demais órgãos da Secretaria, com o preparo e/ou 
análise de processos, atos oficiais, correspondências e outros documentos que devam ser trabalhados e/ou 
despachados pelo Gestor, em sua área de competência;
7. Manter comunicação com todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o objetivo de 
racionalização dos procedimentos;
8. Viabilizar a perfeita integração entre os diversos órgãos que compõem a Diretoria;
9. Assessorar no gerenciamento dos recursos orçamentários destinados aos serviços afetos ao Depar-
tamento;
10. Supervisionar os serviços rotineiros afetos Secretaria;
11. Assessorar na análise e processamento nos casos de sanções administrativas a fornecedores, con-
forme procedimentos estabelecidos para a unidade;
12. Representar o Diretor ou Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

16. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE CONTRATOS

SÍMBOLO: C.S – IV

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a seção nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, especialmente em 
matéria de contratos, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia dos programas e ações dos órgãos vinculados a Seção, especialmente em matéria 
de contratos, de acordo com a política de governo;
2. Chefiar as equipes de trabalho na área de contratações, no processamento de contratos e aditivos;
3. Chefiar o atendimento das solicitações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do Ministério 
Público, da Câmara Municipal, do Poder Judiciário e dos demais órgãos de controle, referente a assuntos desta 
Seção em matéria contratual, remetidos diretamente ou por meio de outras Secretárias, com o auxílio das áreas 
envolvidas;
4. Promover orientação técnica e administrativa aos gestores de contratos das Secretarias para cumpri-
mento da legislação atinente;
5. Coordenar os trabalhos dos setores de apoio técnico e administrativo;
6. Promover o assessoramento ao Diretor e aos demais órgãos das Secretarias, com o preparo e/ou 
análise de processos, atos oficiais, correspondências e outros documentos que devam ser trabalhados e/ou 
despachados pelo Gestor, em sua área de competência;
7. Manter comunicação com todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o objetivo de 
racionalização dos procedimentos;
8. Viabilizar a perfeita integração entre os diversos órgãos que compõem a Diretoria;
9. Gerenciar os recursos orçamentários destinados aos serviços afetos a Seção;
10. Supervisionar os serviços rotineiros afetos a Seção;
11. Analisar e processar os casos de sanções administrativas a fornecedores, conforme procedimentos 
estabelecidos para a Seção;
12. Representar o Diretor ou Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

17. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

SÍMBOLO: C.S – IV

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a Seção nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, especialmente em 
matéria de TI, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Chefiar os projetos e operações de serviços de Tecnologia da Informação;
2. Chefiar as atividades da área de Informática, envolvendo a elaboração de projetos de implantação, 
racionalização e redesenho de processos, incluindo desenvolvimento e integração de sistemas, com utilização 
de alta tecnologia, identificando oportunidades de aplicação dessa tecnologia;
3. Chefiar os projetos em todos seus estágios, planejar e gerenciar toda área de TI, envolvendo in-
fraestrutura e sistemas, atuar na governança de TI e engenharia de processos, elaborar estratégias e procedimen-
tos de contingências, visando a segurança a níveis de dados, acessos, auditorias e a continuidade dos serviços 
dos Sistemas de Informação;
4. Coordenar os trabalhos de suas equipes, cuidando da avaliação e identificação de soluções tec-
nológicas, planejamento de projetos e entendimento das necessidades das Secretarias e dos servidores, negociar 
com consultorias para contratação de desenvolvimento de projetos ou alocação de recursos para desenvolvi-
mento de atividades de análise e programação;
5. Atribuir aos membros da equipe as funções de cada um, repassando os prazos e também os tra-
balhos, identificar, documentar, gerenciar e solucionar todos os problemas que possam surgir;
6. Realizar o controle de qualidade e assim proporcionar um nível de qualidade aceitável, cobrar de 
cada membro da equipe para que a função designada esteja sendo realizada com sucesso, verificar cada etapa 
do projeto e assim, podendo passar para a fase seguinte;
7. Realizar um levantamento dos erros e acertos nos sistemas e tomar as medidas necessárias para a 
melhoria dos sistemas e melhor aproveitamento dos equipamentos de informática;
8. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
9. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas;

18. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO PARA ASSUNTOS RELACIONADOS AOS TRIBUNAIS DE CONTAS

SÍMBOLO: A.T – IV

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua 
área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES
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1. Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Secretário sobre os assuntos relacionados 
ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
2. Elaborar estudos e pesquisas referentes aos julgados do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo para subsidiar os despachos do Secretário, bem como tomar as providências decorrentes da decisão;
3. Acompanhar, organizar e supervisionar os processos junto ao Tribunal de Contas;
4. Recepcionar os auditores em visitas ou em diligências programadas, ouvindo-os e tomando as 
providências necessárias sobre sanar quaisquer problemas apontados;
5. Representar o Secretário, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
6. Supervisionar os serviços burocráticos da Secretária referentes ao Tribunal de Contas;
7. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Secretário;
8. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos processos pelos quais é responsável;
9. Supervisionar a análise e encaminhamento de consultas ou denúncias relacionadas aos processos do 
Tribunal de Contas;
10. Proceder ao levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos admin-
istrativos;
11. Realizar a coleta e tabulação de dados e informações referentes à área de atuação;
12. Acompanhar e organizar as notícias e os diários oficiais, bem como legislação e normas de interesse 
de sua área de atuação;
13. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
14. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
15. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
16. Acompanhar os prazos internos e os prazos do Tribunal de Contas;
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas; 

19. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

SÍMBOLO: A.T – IV

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
notadamente na regularização fundiária, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política 
de governo.

ATRIBUIÇÕES

1) Assessorar nos programas e ações dos órgãos vinculados a unidade, de acordo com a política de 
governo, em especial para regularização fundiária;
2) Apresentar relatórios de parcerias estratégicas solicitados pelo Secretário;
3) Realizar estudos e levantamentos sobre parcerias estratégicas entre o Município e outros Órgãos, 
Empresas ou Entidades;
4) Preparar e propor ao Secretário, na época própria, cronograma das atividades programadas, para o 
ano seguinte, com a indicação dos órgãos responsáveis pela execução;
5) Assessorar o Chefe do Executivo e o Secretário nas ações de interesse do Governo;
6) Planejar, coordenar e executar parcerias estratégicas existentes ou futuras;
7) Coordenar ações que levem à concretização do Plano de Governo nos assuntos afetos a parcerias 
estratégicas; 
8) Acompanhar e negociar as ações de sua competência necessárias ao alcance das metas estabeleci-
das, participando da instrução de assuntos relacionados aos poderes estaduais e federais;
9) Pleitear recursos junto aos órgãos governamentais para o desenvolvimento e aperfeiçoamento das 
ações do governo;
10) Supervisionar a elaboração de estudos e pareceres sobre assuntos de sua competência;
11) Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
12) Representar o Secretário em reuniões ou compromissos;
13Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

20. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 

SÍMBOLO: C.G.M – IV

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo em Direito, Contabilidade, Administração ou Economia.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Controlar, fiscalizar, prestar assistência imediata e assessoramento técnico com o objetivo de executar as ativ-
idades de controle interno no âmbito da Administração Pública Municipal promovendo acompanhamento de 
atos e decisões exarados pela Administração, mediante a emissão de relatórios periódicos e arquivamento das 
análises realizadas, bem como na realização de auditorias e inspeções.

ATRIBUIÇÕES

1. Atender às consultas relacionadas às questões de ordem administrativa e contábil da Administração 
Direta e Indireta do Município;
2. Determinar medidas que visem à melhoria do serviço público municipal, com a expedição de por-
tarias, instruções normativas, orientações técnicas, recomendações, pareceres e publicações de demais atos que 
visem uniformizar os procedimentos relacionados ao registro, guarda, uso, movimentação e controle de bens e 
valores;
3. Prevenir e detectar irregularidades, erros ou falhas, através de auditorias normais, de caráter contín-
uo, rotineiro e sistemático, previamente programadas, ou auditorias especiais ou extraordinárias, na apuração 
de denúncias ou suspeitas;
4. Proceder ao controle e à fiscalização com atuações prévias, concomitantes e posteriores aos atos ad-
ministrativos visando à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores por intermédio 
da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, à legitimi-
dade, à economicidade, à aplicação das subvenções e à renúncia de receitas;
5. Promover a apuração, de oficio ou mediante provocação, das irregularidades de que tiver conheci-
mento, relativas à lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público;
6. Propor a abertura de procedimento administrativo disciplinar para a apuração de irregularidades;
7. Verificar a aplicação correta dos recursos financeiros disponíveis bem como a probidade e a regular-
idade das operações realizadas;
8. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do artigo 74º da Constituição Fed-
eral, artigo 35º da Constituição do Estado de São Paulo e a Lei Orgânica de Itapetininga.

21. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE PROTOCOLO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO

SÍMBOLO: C.U – III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a Seção de Protocolo e Atendimento ao Cidadão da Administração Municipal relativas à sua área de 
atuação, propondo soluções que visem ao atendimento do cidadão e das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Chefiar os funcionários responsáveis pelo recebimento de documentos e processos; 
2. Orientar os funcionários como classificar os documentos recebidos; 
3. Supervisionar pesquisas sobre processo(s) antecedente(s); 
4. Autuar ou juntar ou apensar, conforme o caso; 
5. Realizar a distribuição interna dos documentos e processos; 
6. Controlar o movimento de processos e documentos;
7. Fornecer informações sobre andamento de processos;
8. Coordenar e supervisionar as ações de controle, de recebimento e remessa de correspondência e 
expediente, bem como de classificação, de autuação, de registro e de distribuição dos feitos externos e internos 
e de documentos diversos em andamento no gabinete de sua Unidade administrativa, garantindo a qualidade da 
informação;
9. Chefiar o atendimento aos Munícipes, recebendo elogios, reclamações, denúncias encaminhando-as 
diretamente aos órgãos responsáveis ou ao Diretor ou Secretário;
10. Realizar levantamento dos erros e acertos no sistema de atendimento ao cidadão e tomar as medidas 
necessárias para a melhoria no atendimento;
11. Representar o Diretor ou Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
12. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas;

22. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DA UNIDADE DE ALOCAÇÃO DE PESSOAL, PERÍCIA MÉDICA E SEGURANÇA 
DO TRABALHO

SÍMBOLO: C.U – III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Departamento, 
de acordo com a política de governo;
2. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Secretário;
3. Distribuir os serviços aos órgãos ou equipes a seu cargo, estudar, tomar medidas para racionalizar 
métodos de trabalho e agilizar o atendimento ao público;
4. Preparar e propor ao Diretor, na época própria, cronograma das atividades programadas para o ano 
seguinte, com a indicação dos órgãos responsáveis pela execução;
5. Elaborar estudos e pareceres em processos sobre assuntos de sua competência;
6. Fornecer ao Diretor, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, avaliação 
e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
7. Justificar faltas dos servidores lotados na repartição, nos termos da regulamentação vigente;
8. Propor o treinamento dos servidores em nível de operação;
9. Dirigir a equipe de medicina do trabalho em assuntos da saúde do servidor;
10. Assessorar em assuntos de readaptação profissional;
11. Dirigir a equipe de segurança do trabalho atuantes nas unidades;
12. Representar o Diretor em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
13. Executar outras tarefas afins, legais ou delegadas.

23. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DA UNIDADE DE COMPRAS

SÍMBOLO: C.U – III
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FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a unidade nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, especialmente em 
matéria de compras, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia dos programas e ações dos órgãos vinculados a unidade, de acordo com a política 
de governo, especialmente em matéria de compras;
2. Chefiar os procedimentos para aquisição de bens, serviços e obras, em conformidade com a legis-
lação vigente atendendo as demandas municipais;
3. Estabelecer métodos para controle e classificação relacionados à aquisição de produtos/serviços 
para assegurar os requisitos exigidos pelo órgão solicitante, em especial quanto à qualidade, prazo e preço;
4. Criar e estabelecer métodos para classificar e desenvolver fornecedores, materiais e serviços, a fim 
de implantar o padrão de qualidade a ser aplicado;
5. Manter comunicação com todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o objetivo de 
racionalização dos procedimentos;
6. Viabilizar a perfeita integração entre os diversos órgãos que compõem o Departamento;
7. Chefiar o acompanhamento dos recursos orçamentários destinados aos serviços afetos a unidade;
8. Acompanhar as contratações afetas as Secretarias Municipais;
9. Chefiar os serviços rotineiros afetos ao Departamento;
10. Representar o Diretor em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

24. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DA UNIDADE DE ALMOXARIFADO CENTRAL

SÍMBOLO: C.U – III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a chefia do Almoxarifado Central da Secretaria de Administração e Finanças, e articular as entregas 
setoriais, conforme as diretrizes e prioridades estabelecidas no plano de metas da Administração Municipal.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia dos programas e ações dos órgãos vinculados a unidade, de acordo com a política 
de governo;
2. Chefiar o recebimento de materiais, orientando os servidores quanto à conferência de qualidade, 
quantidade e preço, estabelecidos na nota de empenho;
3. Coordenar a estocagem e a distribuição dos materiais sob seu gerenciamento de forma adequada e 
segura;
4. Manter atualizados e disponíveis os controles físicos e contábeis, preferencialmente via sistema dos 
almoxarifados sob seu gerenciamento;
5. Observar os desvios em relação aos padrões estabelecidos e providenciar as correções necessárias, 
em conjunto com os respectivos órgãos;
6. Supervisionar, avaliar e propor sugestões para todo o sistema de logística da Administração Pública 
Municipal;
7. Orientar e supervisionar a implantação, desenvolvimento e manutenção de normas unificadas de 
controle de estoque;
8. Promover o atendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no que tange às ações ati-
nentes a unidade;
9. Responsabilizar-se pelos serviços administrativos, limpeza, dedetização e outros, relativos às insta-
lações do(s) almoxarifado(s) sob seu gerenciamento;
10. Viabilizar a perfeita integração entre os diversos órgãos que compõem a unidade;
11. Gerenciar os recursos orçamentários destinados aos serviços afetos a unidade;
12. Gerenciar as contratações afetas a unidade;
13. Supervisionar os serviços rotineiros afetos a unidade;
14. Promover estudos, apresentando diagnósticos e sugestões quanto à política a ser adotada para os 
almoxarifados da Administração Pública Municipal;
15. Coordenar e administrar os almoxarifados da Administração Pública Municipal que estão sob sua 
responsabilidade, no sentido de obter padronização nos procedimentos relativos ao controle, movimentação de 
materiais e planos de informatização;
16. Representar o Diretor em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
17. Coordenar os trabalhos de registro, controle e destinação de bens móveis e semoventes da Admin-
istração Pública Municipal;
18. Manter comunicação com todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o objetivo de 
racionalização dos procedimentos;
19. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

25. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DA UNIDADE GOVERNAMENTAL PARA ASSUNTOS DE LICITAÇÕES E CONTRA-
TOS ADMINISTRATIVOS

SÍMBOLO: C.U – III

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto, ou Curso Técnico Completo ou Curso 
Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, especialmente em matéria de 
licitações, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de Governo.

ATRIBUIÇÕES

1) Chefiar os programas e ações dos órgãos vinculados ao Departamento, especialmente em matéria de 
contratos, de acordo com a política de governo;
2) Chefiar as equipes de trabalho na área de contratações, no processamento de contratos e aditivos;
3) Chefiar os trabalhos dos setores de apoio técnico e administrativo;
4) Acompanhar a comunicação com todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o ob-
jetivo de racionalização dos procedimentos;
5) Acompanhar o gerenciamento dos recursos orçamentários destinados aos serviços afetos ao Depar-
tamento;
6) Chefiar os serviços rotineiros afetos ao Departamento;
7) Representar o Diretor ou Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
8) Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

ANEXO IV
ÍNDICE E DESCRIÇÃO DOS CARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS

1. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO SECRETÁRIO 

SÍMBOLO: A.E.S – V

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE FINANÇAS

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua 
área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Secretário;
2. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário, bem como tomar as 
providências decorrentes da decisão;
3. Planejar, organizar e supervisionar trabalhos da Secretaria;
4. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às 
suas pretensões;
5. Representar o Secretário, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
6. Supervisionar os serviços burocráticos da Secretaria;
7. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Secretário;
8. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável, em conformidade com a política de gover-
no;
9. Supervisionar a análise e encaminhamento de consultas, denúncias ou sugestões relacionadas a 
Secretaria, apresentadas pelas entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;
10. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos admin-
istrativos;
11. Realizar a coleta e tabulação de dados e informações referentes à área de atuação;
12. Acompanhar e organizar as notícias e os diários oficiais, bem como legislação e normas de interesse 
de sua área de atuação;
13. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
14. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
15. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
16. Acompanhar os prazos internos;
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas;
19. O Assessor Especial de Gabinete do Secretário, equipara-se ao cargo de Secretário Municipal em 
deveres, tendo status de Secretário Adjunto, podendo assim assinar e assumir seus deveres, quando determina-
do por Portaria.

2. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL

SÍMBOLO: D.D - V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE FINANÇAS 

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo, notadamente os relacionados 
à contabilidade da Administração Direta.

ATRIBUIÇÕES
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1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Departamento, 
de acordo com a política de governo;
2. Coordenar a execução dos serviços de escrituração dos livros de contabilidade obrigatórios, bem 
como de todos os necessários à organização contábil, de acordo com a legislação vigente;
3. Dirigir o levantamento dos balanços e demonstrações contábeis da Administração Direta;
4. Coordenar a elaboração dos balanços e demonstrações contábeis consolidadas da Administração 
Municipal;
5. Coordenar a prestação de contas em convênios e parcerias, bem como em adiantamentos;
6. Dirigir a transmissão de informações eletrônicas aos sistemas do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo e do Governo Federal;
7. Acompanhar as auditorias do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;
8. Gerenciar o Portal de Transparência do Município;
9. Elaborar o Relatório de Gestão Fiscal e Relatório Resumido da Execução Orçamentária;
10. Assessorar os trabalhos de execução orçamentaria, cumprimento de metas fiscais e diretrizes da Lei 
de Responsabilidade Fiscal.
11. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
12. Despachar junto ao Secretário os expedientes de seu departamento;
13. Providenciar a escrituração sintética e analítica dos lançamentos relativos às operações contábeis, 
visando demonstrar a receita e a despesa;
14. Organizar nos prazos estabelecidos, o balanço geral, bem como os balancetes mensais, diários e 
outros documentos de apuração contábil;
15. Promover, em colaboração com a Secretaria de Administração e Finanças, o registro contábil dos 
bens patrimoniais da Administração Municipal acompanhando as variações e propondo as providências que se 
fizerem necessárias;
16. Gerenciar o envio de dados aos Sistemas de Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo (AUDESP) e do Governo Federal (SIOPE, SIOPS, SICONFI, SADIPEM);
17. Promover informações gerenciais para tomada de decisões estratégicas;
18. Aprimorar as ferramentas de prestações de contas para disponibilizar ao cidadão as informações 
da execução orçamentária de forma simples e didática bem como fomentar a participação da população como 
agente fiscalizador dos atos públicos;
19. Desenvolver melhorias nos processos contábeis utilizando novas ferramentas gerenciais e tec-
nológicas, tendo como premissa a transparência e qualidade das informações para o cidadão;
20. Manter contato permanente com o serviço de processamento de dados, com vistas ao aprimoramen-
to dos trabalhos desenvolvidos;
21. Gerenciar e acompanhar as atividades contábeis da Administração Indireta;
22. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

3. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SÍMBOLO: D.D - V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE FINANÇAS

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo, realizar estudos financeiros e atividades 
relacionadas com o programa de desembolso de recursos e realização de pagamentos, em conformidade com a 
legislação vigente e promover a arrecadação das receitas de natureza tributária e não tributária.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Departamento, 
de acordo com a política de governo;
2. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
3. Despachar os expedientes do departamento junto ao Secretário;
4. Submeter ao Secretário a programação de desembolso, em consonância com o desempenho da re-
ceita e das atividades governamentais;
5. Prover o Secretário com informações atualizadas sobre a situação financeira da Administração Mu-
nicipal;
6. Contatar as entidades governamentais, bancos e agências financeiras sobre a liberação e controle 
dos fundos e recursos transferidos ou devidos ao Município;
7. Gerenciar o processamento da despesa pública e o controle da arrecadação;
8. Promover informações gerenciais para a tomada de decisões estratégicas;
9. Elaborar e acompanhar os indicadores de desempenho da gestão de acordo com a legislação vigente, 
bem como aos demais acompanhamentos financeiros que venham a ser utilizados para aferir os resultados;
10. Desenvolver melhorias nos processos financeiros utilizando novas ferramentas gerenciais e tec-
nológicas, tendo como premissa a transparência e qualidade das informações para o cidadão;
11. Manter contato permanente com o serviço de processamento de dados, com vistas ao aprimoramen-
to dos trabalhos desenvolvidos;
12. Realizar o gerenciamento de fundos especiais;
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

4. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA

SÍMBOLO: D.D - V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE FINANÇAS

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Departamento, 
de acordo com a política de governo;
2. Gerenciar os serviços e equipes de servidores que integram o Departamento de Fiscalização 
Tributária;
3. Promover estudos e tomada de medidas para racionalizar os métodos de trabalho, dirigindo e su-
pervisionando o Departamento em ações contra incorreção, sonegação, evasão e fraude no recolhimento dos 
tributos municipais;
4. Zelar pela eficiência administrativa no atendimento ao público;
5. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Secretário;
6. Preparar e propor ao Secretário projetos estratégicos de atuação do Departamento, com a indicação 
dos órgãos responsáveis pela execução;
7. Despachar e visar certidões expedidas pelo Departamento de Fiscalização Tributária;
8. Emitir, revisar, retificar ou ratificar pareceres ou informações em processos administrativos fiscais 
de sua competência, submetendo-os, quando for o caso, à apreciação do Secretário;
9. Supervisionar a promoção de estudos e pesquisas visando o aperfeiçoamento do processo de ar-
recadação tributária do Município;
10. Autorizar o desenvolvimento e a utilização de métodos diferenciados de emissão de notas fiscais de 
serviços, em razão das peculiaridades das atividades praticadas pelos contribuintes locais;
11. Fornecer ao Secretário subsídios destinados ao acompanhamento, avaliação e revisão dos pro-
gramas e projetos pelos quais é responsável;
12. Propor o treinamento dos servidores ao nível tático e operacional;
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.
14. Coordenar o desenvolvimento de sistema de informação do contribuinte integrando os cadastros 
tributários;
15. Analisar o comportamento da receita tributária, tomando as medidas compatíveis com os problemas 
encontrados;
16. Fazer instruir os processos de reclamação contra lançamentos ou penalidades por infração à legis-
lação tributária e os que forem submetidos à sua apreciação;
17. Coordenar a busca de informações para registro da Dívida Ativa;
18. Participar da elaboração de estudos para atualização da Planta Genérica de Valores;
19. Assessorar o Secretário na propositura das políticas de arrecadação do Município;
20. Exercer a supervisão técnica e normativa das unidades que integram o órgão que dirige;

5. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE CONTROLE DE ARRECADAÇÃO E TESOURARIA 

SÍMBOLO: C.S – IV

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

 ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL E FINANÇAS

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Secretário nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, especial-
mente em matéria de controle de arrecadação e tesouraria, propondo soluções que visem ao atendimento das 
diretrizes da política de Governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Assessorar na liquidação da despesa, mediante o confronto das obrigações contraídas pelas con-
tratadas, e o efetivamente realizado constante dos documentos fiscais exibidos, elaborando a competente ordem 
de pagamento;
2. Promover o exame e a conferência dos processos de pagamento, tomando as providências cabíveis 
quando se verificarem falhas ou irregularidades;
3. Acompanhar a execução dos contratos e outras formalizadas por vias mais simplificadas, nota de 
empenho, carta contrato;
4. Assessor na efetuação das retenções devidas;
5. Assessorar no recebimento, guarda e quitação dos processos encaminhados para pagamento;
6. Efetuar cronograma de pagamentos em conjunto com o Diretor da Divisão;
7. Preencher os cheques e se encarregar das medidas relativas à aposição das competentes assinaturas 
do Diretor, Secretário e Prefeito;
8. Manter os registros de controle de cheques e outros pagamentos em ordem;
9. Efetuar o pagamento das ordens emitidas pela Divisão de Contas a Pagar, em conformidade com o 
cronograma de pagamento previamente estabelecido;
10. Verificar e controlar a documentação fiscal de comprovação de pagamentos;
11. Recepcionar a arrecadação bancária e outras receitas, bem como a documentação pertinente;
12. Efetuar boletins, controles e demonstrativos financeiros;
13. Manter o controle sobe a guarda de numerário, cauções e outros valores depositados em bancos ou 
em cofre próprio; 
14. Assessorar na aplicação de recursos não comprometidos, sob a supervisão da Diretoria da Divisão 
de Administração Financeira;
15. Acompanhar a arrecadação bancária, quanto ao cumprimento de prazos estabelecidos para repasses 
de recursos e outras exigências;
16. Proceder a verificação de documentação bancária comprobatória dos repasses efetuados;
17. Efetuar a cobrança de valores indevidamente repassados pelos agentes arrecadadores e acompanha-
mento de restituições devidas;
18. Efetuar a verificação prévia e preparo de documentos de arrecadação fornecidos pelas instituições 
financeiras;
19. Emitir relatórios para a Divisão de Contabilidade.

6. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE ORÇAMENTOS

SÍMBOLO: C.U - III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

 Chefiar a unidade responsável pela administração da política fiscal, relativas à elaboração e execução dos 
planos orçamentários da Administração Municipal, em atendimento às diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES
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1. Exercer a chefia dos programas e ações dos órgãos vinculados a unidade, de acordo com a política 
de governo;
2. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
3. Acompanhar a elaboração do projeto da Lei de Orçamento Anual;
4. Acompanhar em conjunto com outros órgãos municipais a elaboração do Plano Plurianual e da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias;
5. Realizar estudos e pesquisas visando o aperfeiçoamento das técnicas orçamentárias da Adminis-
tração Municipal;
6. Acompanhar indicadores fiscais relacionados às receitas e despesas orçamentárias, auxiliando aos 
demais órgãos da Administração na reformulação orçamentária de programas de trabalho, bem como analisar 
pedidos de abertura de créditos adicionais especiais e suplementares;
7. Supervisionar a liberação dos recursos orçamentários e de restos a pagar de exercícios anteriores;
8. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

7. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE CADASTRO E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

SÍMBOLO: C.U - III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a chefia da unidade de Cadastro e Fiscalização de Tributos da Secretaria de Administração e Finanças, 
conforme as diretrizes e prioridades estabelecidas no plano de metas da Administração Municipal.

ATRIBUIÇÕES

1. Coordenar a análise dos dados sobre o comportamento fiscal dos contribuintes, com o fim de dirigir 
a fiscalização e orientar ações contra incorreção, sonegação, evasão e fraude no recolhimento dos tributos mu-
nicipais;
2. Orientar a execução das atividades fiscais, avaliando e controlando seus resultados;
3. Emitir ou revisar pareceres ou informações nos processos fiscais de sua competência, submeten-
do-os quando for o caso, à apreciação do Secretário Municipal;
4. Promover estudos objetivando o aumento da arrecadação tributária;
5. Determinar e coordenar a realização de diligências, exames periciais e fiscalização, com o objetivo 
de salvaguardar os interesses da Fazenda Municipal;
6. Autorizar os estabelecimentos a imprimir documentos fiscais par uso dos contribuintes do ISS, 
previstos na legislação tributária;
7. Executar outras atribuições afins.
8. Coordenar a análise dos dados sobre o comportamento fiscal dos contribuintes, com o fim de dirigir 
a fiscalização e orientar ações contra incorreção, sonegação, evasão e fraude no recolhimento dos tributos mu-
nicipais;
9. Orientar a execução das atividades fiscais, avaliando e controlando seus resultados;
10. Emitir ou revisar pareceres ou informações nos processos fiscais de sua competência, submeten-
do-os quando for o caso, à apreciação do Secretário Municipal;
11. Determinar e coordenar a realização de diligências, exames periciais e fiscalização, com o objetivo 
de salvaguardar os interesses da Fazenda Municipal;
12. Executar outras atribuições afins.

8. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS

SÍMBOLO: C.U - III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a chefia da unidade de Fiscalização de Posturas da Secretaria de Administração e Finanças, conforme 
as diretrizes e prioridades estabelecidas no plano de metas da Administração Municipal.

ATRIBUIÇÕES

1. Tomar todas as providências pertinentes à violação das normas e posturas municipais e da legislação 
urbanística;
2. Coligir, examinar, selecionar e preparar elementos necessários à execução da fiscalização externa;
3. Emitir notificações e lavrar Autos de Infração e Imposição de Multa e de Apreensão, cientificando 
formalmente o infrator, bem como requisitar o auxílio de força pública ou requerer ordem judicial, quando 
indispensável à realização de diligências ou inspeções;
4. Auxiliar na elaboração do relatório geral de fiscalização;
5. Manter a chefia permanentemente informada a respeito das irregularidades encontradas, mediante a 
emissão de relatórios periódicos de atividades;
6. Manter a fiscalização de normas municipais, estaduais ou federais repassadas ao município medi-
ante convênios, relacionadas ao zoneamento, urbanização, meio ambiente, direitos e defesa do consumidor, 
transportes, edilícias e de posturas em geral e aquelas atividades de fiscalização relacionadas ao poder de 
polícia administrativa;
7. Solicitar, à Secretaria competente, a vistoria de obras que lhe pareçam em desacordo com as normas 
vigentes;
8. Desempenhar outras atividades que vierem a ser determinadas pela Administração Municipal. 

ANEXO V 
ÍNDICE E DESCRIÇÃO DOS CARGOS DA SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PATRIMÔNIO

2. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO SECRETÁRIO 

SÍMBOLO: A.E.S – V

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PATRIMÔNIO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua 
área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1.  Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Secretário;
2. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário, bem como tomar as providências 
decorrentes da decisão;
3.  Planejar, organizar e supervisionar trabalhos da Secretaria;
4.  Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às suas 
pretensões;
5.   Representar o Secretário, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
6.   Supervisionar os serviços burocráticos da Secretaria;
7.  Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Secretário;
8.  Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, avaliação e 
revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável, em conformidade com a política de governo;
9. Supervisionar a análise e encaminhamento de consultas, denúncias ou sugestões relacionadas a Secretaria, 
apresentadas pelas entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;
10. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos;
11. Realizar a coleta e tabulação de dados e informações referentes à área de atuação;
12. Acompanhar e organizar as notícias e os diários oficiais, bem como legislação e normas de interesse de sua 
área de atuação;
13. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades de sua 
atribuição;
14. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
15. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua com-
petência;
16. Acompanhar os prazos internos;
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas;
19. O Assessor Especial de Gabinete do Secretário, equipara-se ao cargo de Secretário Municipal em deveres, 
tendo status de Secretário Adjunto, podendo assim assinar e assumir seus deveres, quando determinado por 
Portaria.

3. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA, CONVÊNIOS, TERMOS E PARCE-
RIA.

SÍMBOLO: D.D - V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PATRIMÔNIOS

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção da Secretaria de Negócios Jurídicos, por meio do desenvolvimento de atividades de coorde-
nação das tarefas relacionadas aos procedimentos licitatórios e parcerias, bem como ao controle externo das 
contas públicas, revisão de processos e gestão do pessoal subordinado.

ATRIBUIÇÕES
1. Dirigir e coordenar os trabalhos e tarefas confiadas à Diretoria referentes a área de Licitações e 
Contratos Administrativos, Convênios e parcerias;
2. Distribuir e verificar os trabalhos e tarefas executados pelos servidores lotados no órgão;
3. Elaborar pareceres para as Secretarias Municipais, fornecer subsídios para decisão do Secretário e 
do Chefe do Poder Executivo e uniformizar o entendimento da Procuradoria sobre determinados assuntos com 
o objetivo de garantir tratamento isonômico para situações idênticas ou similares;
4.  Apresentar e discutir com o Secretário, em época própria, o programa de trabalho dos órgãos e 
equipes vinculadas;
5. Assessorar o Secretário na elaboração de atos relacionados ao trâmite de processos na Secretaria;
6. Encaminhar ao Secretário, nos períodos determinados, relatórios das atividades dos órgãos vincula-
dos quando solicitado;
7. Promover, por todos os meios ao seu alcance, o aperfeiçoamento dos serviços e tarefas dos servi-
dores lotados no órgão;
8. Atender servidores e munícipes que o procurarem para tratar de assuntos afetos à Secretaria, em dia 
e horários predeterminados de acordo com a disponibilidade de agenda e demanda do serviço;
9. Manter a disciplina e o convívio harmonioso entre os servidores lotados no órgão; 
10. Emitir parecer sobre o desempenho dos servidores subordinados, referentes à avaliação de desem-
penho e aprovação em estágio probatório, nos prazos previstos na legislação referente;
11. Providenciar o material necessário ao desenvolvimento das atividades inerentes ao órgão;
12. Acompanhar ou representar, quando solicitado, o Secretário ou o Chefe do Poder Executivo em 
reuniões com agentes públicos dos órgãos municipais ou com representantes de órgãos ou Poderes de outros 
entes federados, em especial do Tribunal de Contas;
13. Organizar e administrar a escala de férias e licença-prêmio dos servidores lotados no órgão;
14. Opinar sobre o provimento de cargos e funções que integram os órgãos vinculados;
15. Acompanhar a atividade jurídico-consultiva da Administração, propondo, quando for o caso, a uni-
formização da interpretação e da aplicação de dispositivos constitucionais, legais e regulamentares;
16. Participar de reuniões, realizar estudos, formular propostas e elaborar instrumentos jurídicos a fim 
de atender e assessorar, sob o ponto de vista jurídico, os órgãos do Município;
17. Prestar assessoramento aos órgãos municipais em procedimentos administrativos de licitação e con-
tratos administrativos e nos expedientes em trâmite perante o Tribunal de Contas;
18. Propor ao Secretário a expedição de parecer uniformizador de decisões judiciais reiteradas;
19. Executar outras atribuições correlatas;
20. Auxiliar, naquilo que lhe for demandado e autorizado pelo Secretário;
21. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas.

4. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

SÍMBOLO: D.D – V
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FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PATRIMÔNIO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão ações públicas relacionadas à sua área de atuação, propondo 
soluções que visem ao atendimento das diretrizes de governo;
2. Prestar ao Secretário assistência e assessoramento; formulando e implementando políticas, projetos 
e normas;
3. Coordenar as ações de natureza administrativa, orçamentária e de gestão da informação; 
4. Gerenciar os processos e promover o aperfeiçoamento e informatização das rotinas e procedimen-
tos;
5. Assessorar na contratação e gerenciando a execução de contratos e convênios;
6. Controlar o patrimônio mobiliário e imobiliário; prestando assessoramento no planejamento, ex-
ecução e monitoramento de ações; 
7. Preparar relatórios gerenciais e de resultados; 
8. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
9. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
10. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
11. Acompanhar os prazos internos;
12. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas; 

5. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DO PROCON

SÍMBOLO: D.D - V

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PATRIMÔNIO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção da Política de Defesa dos Direitos do Consumidor, em especial a do PROCON de Itapetin-
inga, responsabilizando-se pela fiscalização e controle interno, nos termos da legislação vigente e de acordo 
com a política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer o planejamento, supervisão e fiscalização das ações da Política de Defesa dos Direitos do 
Consumidor, nos termos da legislação vigente e de acordo com a política de governo;
2. Dirigir e organizar as atribuições referentes aos servidores que compõem o quadro funcional do 
PROCON de Itapetininga;
3. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Secretário;
4. Avaliar e integrar as atividades desenvolvidas pelos servidores subordinados;
5. Distribuir os serviços aos servidores subordinados, bem como estudar e tomar medidas para racio-
nalizar métodos de trabalho e garantir a eficiência e a eficácia dos processos;
6. Dirigir e supervisionar o andamento dos processos de competência do PROCON de Itapetininga, 
nos termos da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, intitulada de Código de Defesa do Consumidor;
7. Preparar e propor ao Secretário, na época própria, cronograma de atividades programadas para o 
ano seguinte com a indicação dos servidores/órgãos responsáveis pela execução;
8. Despachar, manifestar-se conclusivamente e visar manifestações expedidas pelos servidores subor-
dinados;
9. Fazer, elaborar estudos e pareceres em processos encaminhados pelo Secretário;
10. Opinar sobre o provimento de cargos nos órgãos vinculados;
11. Coordenar e supervisionar a execução dos serviços administrativo-judiciários dos órgãos vincula-
dos quanto à regularidade dos atos processuais e ao cumprimento das normas e diretrizes da política de gover-
no;
12. Manter e zelar pelo contato institucional com os representantes do Poder Legislativo, Poder Ju-
diciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria do Estado, Procuradorias Municipais e de-
mais órgãos oficiais nos assuntos relacionados às suas atribuições, comparecendo nas reuniões agendadas ou 
despachando os expedientes necessários junto à respectiva Autoridade, sob pedido e supervisão do Secretário;
13. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável, em conformidade com a política de gover-
no;
14. Propor à Administração Pública cursos de capacitação e aperfeiçoamento necessários ao bom anda-
mento dos órgãos vinculados;
15. Proceder à distribuição especial dos trabalhos, quando conveniente ou necessário ao serviço;
16. Proceder à lotação dos servidores nos órgãos vinculados;
17. Promover a uniformização dos procedimentos atrelados à proteção dos direitos do consumidor;
18. Decidir sobre qualquer outra matéria de interesse exclusivo das suas respectivas áreas de atuação, 
ressalvada a competência privativa do Secretário;
19. Submeter à apreciação do Secretário os casos em que dele for a competência, fornecendo os elemen-
tos necessários para decisão;
20. Solicitar e acompanhar o levantamento de dados para avaliação do desempenho dos órgãos vincu-
lados e aperfeiçoamento do trâmite de processos e o planejamento estratégico da atuação da Unidade;
21. Indicar ao Secretário nomes dos servidores subordinados para compor comissões, grupos de tra-
balho e Conselhos;
22. Elaborar e editar atos normativos internos para controle, organização e aperfeiçoamento dos 
serviços desenvolvidos nos órgãos vinculados;
23. Realizar atendimentos com a finalidade de fornecer orientação sobre processos relacionados à 
proteção dos direitos do consumidor;
24. Elaborar as avaliações de desempenho dos servidores subordinados;
25. Elaborar relatório referente às atividades dos órgãos vinculados no intuito de confeccionar estatísti-
cas e indicadores de desempenho quando solicitado pelo Secretário;
26. Supervisionar a fiscalização e a aplicação das sanções administrativas previstas no Código de Def-
esa do Consumidor e legislação correlata;
27. Dirigir o recebimento, análise, avaliação e encaminhamento de denúncias ou sugestões apresenta-
das por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado em assuntos de atribuição 
do PROCON de Itapetininga;
28. Coordenar a política de comunicação que vise à informação, conscientização e motivação do con-
sumidor através dos meios de comunicação;
29. Dirigir o desenvolvimento de palestras, campanhas, feiras, debates e outras atividades afins;
30. Coordenar o cadastro atualizado de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e 
serviços, devendo divulgá-los pública e anualmente, na forma do Código de Defesa do Consumidor;
31. Dirigir a expedição de notificações aos fornecedores, para que, sob as penas da lei, prestem infor-
mações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial;
32. Determinar a execução de fiscalização, bem como a emissão de notificações e a lavratura de autos 
de infração pelo serviço de fiscalização do órgão;
33. Encaminhar ao Ministério Público a notícia de fatos que, em tese, configurem crimes de ação penal 
pública, ofensa a direitos constitucionais do cidadão, a interesses difusos, coletivos ou individuais homogê-
neos;
34. Auxiliar, naquilo que lhe for demandado e autorizado pelo Secretário;
35. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas.

6. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE ASSUNTOS DE CIDADANIA, GARANTIAS LEGAIS E PATRI-
MONIAIS.

SÍMBOLO: D.D - V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PATRIMÔNIO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os assuntos afetos aos direitos dos cidadãos, por meio do desenvolvimento de atividades de coordenação 
das tarefas de consultoria jurídica, revisão de processos.

ATRIBUIÇÕES
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1. Dirigir os trabalhos e tarefas confiadas a Divisão de Assuntos de Cidadania;
2. Distribuir e verificar os trabalhos e tarefas executados pelos servidores lotados no órgão;
3. Elaborar pareceres para fornecer subsídios para decisão do Secretário e do Chefe do Poder Executi-
vo, a uniformizar o entendimento sobre determinados assuntos com o objetivo de garantir tratamento isonômi-
co para situações idênticas ou similares;
4. Apresentar e discutir com o Secretário, em época própria, o programa de trabalho dos órgãos e 
equipes vinculadas a Diretoria na elaboração de atos relacionados aos processos em trâmite;
5. Encaminhar ao Secretário, nos períodos determinados, relatórios das atividades dos órgãos vincula-
dos;
6. Promover, por todos os meios ao seu alcance, o aperfeiçoamento dos serviços e tarefas dos servi-
dores lotados no órgão;
7. Atender servidores, munícipes e cidadãos que o procurarem para tratar de assuntos afetos à cidada-
nia, garantias legais e patrimoniais, em dia e horários predeterminados de acordo com a disponibilidade de 
agenda e demanda do serviço;
8. Manter a disciplina e o convívio harmonioso entre os servidores lotados no órgão;
9. Emitir parecer sobre o desempenho dos servidores subordinados, referentes à avaliação de desem-
penho e aprovação em estágio probatório, nos prazos previstos na legislação referente;
10. Providenciar o material necessário ao desenvolvimento das atividades inerentes ao órgão;
11. Acompanhar ou representar, quando solicitado, o Secretário ou o Chefe do Poder Executivo em 
reuniões com agentes públicos dos órgãos municipais ou com representantes de órgãos ou Poderes de outros 
entes federados, como Defensoria Pública, Poder Judiciário e Ministério Público;
12. Organizar e administrar a escala de férias e licença-prêmio dos servidores lotados no órgão;
13. Opinar sobre o provimento de cargos e funções que integram os órgãos vinculados;
14. Acompanhar a atividade jurídico-consultiva da Administração, propondo, quando for o caso, a uni-
formização da interpretação e da aplicação de dispositivos constitucionais, legais e regulamentares;
15. Participar de reuniões, realizar estudos, formular propostas e elaborar instrumentos jurídicos a fim 
de atender e assessorar, sob o ponto de vista jurídico, os órgãos do Município nos temas afetos à cidadania, 
notadamente quanto aos direitos do consumidor e ao núcleo de cidadania;
16. Prestar assessoramento aos órgãos municipais em procedimentos administrativos em trâmite peran-
te órgãos públicos de outros entes da Federação;
17. Praticar os atos e tarefas atinentes ao cargo de Diretor nas causas de competência da Divisão de 
Cidadania;
18. Executar outras atribuições correlatas;
19. Auxiliar, naquilo que lhe for demandado e autorizado pelo Secretário;
20. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas.

7. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

SÍMBOLO: C.S - IV

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E       PATRIMÔNIO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a unidade nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação em especial na 
proteção do patrimônio, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a unidade, de acordo 
com a política de governo;
2. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Secretário;
3. Supervisionar na catalogação do patrimônio municipal;
4. Distribuir os serviços aos órgãos e equipes sob sua responsabilidade, estudar, tomar medidas para 
racionalizar métodos de trabalho;
5. Propor ao Secretário cronograma das atividades programadas para o ano seguinte, com a indicação 
dos órgãos responsáveis pela execução;
6. Despachar e dar visto a certidões expedidas pelos órgãos vinculados;
7. Supervisionar a elaboração de estudos e pareceres em processos sobre assuntos de sua competência;
8. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
9. Acompanhar os procedimentos de registro e tombamento de bens, apresentando relatórios periódi-
cos para conhecimento do Secretário.
10. Representar o Diretor ou Secretário em reuniões ou compromissos;
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

8. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SÍMBOLO: PMG - VI

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - F.C.E – (Funcionário Comissiona-
do oriundo do quadro efetivo).

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PATRIMÔNIO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo em Direito, com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a chefia da Procuradoria Geral do Munícipio, por meio do desenvolvimento de atividades de coorde-
nação das tarefas de consultoria jurídica, revisão de processos e gestão do pessoal subordinado.

ATRIBUIÇÕES

1. Chefiar e coordenar os trabalhos e tarefas confiadas à Procuradoria Geral do Munícipio;
2. Distribuir e verificar os trabalhos e tarefas executados pelos servidores lotados no órgão;
3. Apreciar os pareceres dos Procuradores do Município, fornecer subsídios para decisão do Diretor 
e do Secretário e uniformizar o entendimento da Procuradoria sobre determinados assuntos com o objetivo de 
garantir tratamento isonômico para situações idênticas ou similares;
4. Apresentar e discutir com o Secretário, em época própria, o programa de trabalho dos órgãos e equi-
pes vinculadas e assessorar as chefias, a diretoria e o Secretário na elaboração de atos relacionados ao trâmite 
de processos na Procuradoria;
5. Encaminhar ao Secretário, nos períodos determinados, relatórios das atividades dos órgãos vincula-
dos;
6. Promover, por todos os meios ao seu alcance, o aperfeiçoamento dos serviços e tarefas dos servi-
dores lotados no órgão;
7. Atender servidores e munícipes que o procurarem para tratar de assuntos afetos à Procuradoria, em 
dia e horários predeterminados de acordo com a disponibilidade de agenda e demanda do serviço; 
8. Manter a disciplina e o convívio harmonioso entre os servidores lotados no órgão;
9. Emitir parecer sobre o desempenho dos servidores subordinados, referentes à avaliação de desem-
penho e aprovação em estágio probatório, nos prazos previstos na legislação referente;
10. Relacionar e requisitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das ativ-
idades inerentes ao órgão;
11. Acompanhar ou representar, quando solicitado, o Diretor ou o Secretário em reuniões com agentes 
públicos dos órgãos municipais ou com representantes de órgãos ou Poderes de outros entes federados, como 
Defensoria Pública, Poder Judiciário e Ministério Público;
12. Organizar e administrar a escala de férias e licença-prêmio dos servidores lotados no órgão;
13. Opinar sobre o provimento de cargos e funções que integram os órgãos vinculados;
14. Acompanhar a atividade jurídico-consultiva da Administração, propondo, quando for o caso, a uni-
formização da interpretação e da aplicação de dispositivos constitucionais, legais e regulamentares;
15. Participar de reuniões, realizar estudos, formular propostas e elaborar instrumentos jurídicos a fim 
de atender e assessorar, sob o ponto de vista jurídico, os órgãos do Município;
16. Prestar assessoramento aos órgãos municipais em procedimentos administrativos em trâmite peran-
te o Ministério Público;
17. Propor ao Secretário a expedição de parecer para uniformização de decisões judiciais reiteradas;
18. Praticar os atos e tarefas atinentes ao cargo de Procurador do Município nas causas de competência 
da Procuradoria Geral do Município;
19. Avocar processo administrativo, bem como redistribuí-lo a Procurador do Município designado;
20. Executar outras atribuições correlatas;
21. Auxiliar, naquilo que lhe for demandado e autorizado pelo Secretário, os demais diretores;
22. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas.

8.  DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DA PROCURADORIA FISCAL

SÍMBOLO: D.D - V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - F.C.E – (Funcionário Comissiona-
do oriundo do quadro efetivo).

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PATRIMÔNIO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo em Direito, com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção da Procuradoria Fiscal, por meio do desenvolvimento de atividades de coordenação das 
tarefas de consultoria jurídica, revisão de processos e gestão do pessoal subordinado.

ATRIBUIÇÕES

1. Dirigir e coordenar os trabalhos e tarefas confiadas à Procuradoria Fiscal;
2. Distribuir e verificar os trabalhos e tarefas executados pelos servidores lotados no órgão;
3. Apreciar os pareceres dos servidores lotados no órgão, fornecer subsídios para decisão do Secretário 
e do Chefe do Poder Executivo, visando uniformizar o entendimento da Procuradoria sobre determinados 
assuntos com o objetivo de garantir tratamento isonômico para situações idênticas ou similares;
4. Apresentar e discutir com o Secretário, em época própria, o programa de trabalho dos órgãos e 
equipes vinculadas;;
5. Encaminhar ao Secretário, nos períodos determinados, relatórios das atividades dos órgãos vincula-
dos quando solicitado;
6. Promover, por todos os meios ao seu alcance, o aperfeiçoamento dos serviços e tarefas dos servi-
dores lotados no órgão;
7. Atender servidores e munícipes que o procurarem para tratar de assuntos afetos à Procuradoria, em 
dia e horários predeterminados de acordo com a disponibilidade de agenda e demanda do serviço;
8. Manter a disciplina e o convívio harmonioso entre os servidores lotados no órgão;
9. Emitir parecer sobre o desempenho dos servidores subordinados, referentes à avaliação de desem-
penho e aprovação em estágio probatório, nos prazos previstos na legislação referente;
10. Relacionar e requisitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das ativ-
idades inerentes ao órgão;
11. Acompanhar ou representar, quando solicitado, o Secretário ou o Chefe do Poder Executivo em 
reuniões com agentes públicos dos órgãos municipais ou com representantes de órgãos ou Poderes de outros 
entes federados;
12. Organizar e administrar a escala de férias e licença-prêmio dos servidores lotados no órgão;
13. Opinar sobre o provimento de cargos e funções que integram os órgãos vinculados;
14. Acompanhar a atividade jurídico-fiscal da Administração, propondo, quando for o caso, a uni-
formização da interpretação e da aplicação de dispositivos constitucionais, legais e regulamentares;
15. Participar de reuniões, realizar estudos, formular propostas e elaborar instrumentos jurídicos a fim 
de atender e assessorar, sob o ponto de vista jurídico, os órgãos do Município;
16. Praticar os atos e tarefas atinentes ao cargo de Diretor da Divisão nas causas de competência da 
Procuradoria Fiscal;
17. Avocar processo judicial ou administrativo, bem como redistribuí-lo a Procurador do Município 
designado;
18. Solicitar ao Tabelionato de Protesto a retirada ou cancelamento de apontamento de títulos, quando 
houver justa causa ou quando solicitado formalmente pelo órgão competente;
19. Opinar acerca da falta de necessidade ou conveniência de interposição de recursos as Cortes Supe-
riores, submetendo à deliberação do Secretário;
20. Executar outras atribuições correlatas;
21. Auxiliar, naquilo que lhe for demandado e autorizado pelo Secretário;
22. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas.

9. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DA PROCURADORIA JUDICIAL
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SÍMBOLO: C.S - IV

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - F.C.E – (Funcionário Comissiona-
do oriundo do quadro efetivo).

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PATRIMÔNIO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo em Direito, com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a chefia da unidade de Procuradoria Judicial, por meio do desenvolvimento de atividades de coorde-
nação das tarefas de consultoria jurídica, revisão de processos e gestão do pessoal subordinado.

ATRIBUIÇÕES

1.  Dirigir e coordenar os trabalhos e tarefas confiadas à unidade de Procuradoria Judicial;
2. Distribuir e verificar os trabalhos e tarefas executados pelos servidores lotados no órgão;
3. Apresentar e discutir com o Secretário ou Procurador, em época própria, o programa de trabalho dos 
órgãos e equipes vinculadas e assessorar o Diretor, Secretário ou Procurador na elaboração de atos relacionados 
ao trâmite de processos na unidade;
4. Encaminhar ao Secretário, nos períodos determinados, relatórios das atividades dos órgãos vincula-
dos;
5. Promover, por todos os meios ao seu alcance, o aperfeiçoamento dos serviços e tarefas dos servi-
dores lotados no órgão;
6. Atender servidores e munícipes que o procurarem para tratar de assuntos afetos à Procuradoria, em 
dia e horários predeterminados de acordo com a disponibilidade de agenda e demanda do serviço;
7. Manter a disciplina e o convívio harmonioso entre os servidores lotados no órgão;
8. Emitir parecer sobre o desempenho dos servidores subordinados, referentes à avaliação de desem-
penho e aprovação em estágio probatório, nos prazos previstos na legislação referente;
9. Providenciar o material necessário ao desenvolvimento das atividades inerentes ao órgão;
10. Acompanhar ou representar, quando solicitado, o Diretor, o Secretário ou Chefe do Poder Executivo 
em reuniões com agentes públicos dos órgãos municipais ou com representantes de órgãos ou Poderes de outros 
entes federados;
11. Participar de reuniões, realizar estudos, formular propostas e elaborar instrumentos jurídicos a fim 
de atender e assessorar, sob o ponto de vista jurídico, os órgãos do Município;
12. Praticar os atos e tarefas atinentes ao cargo de chefe da unidade nas causas de competência da 
Procuradoria Judicial;
13. Auxiliar, naquilo que lhe for demandado e autorizado pelo Secretário;
14. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas.

10. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DO CONTENCIOSO CÍVEL

SÍMBOLO: C.S - IV

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PATRIMÔNIO

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - F.C.E – (Funcionário Comissiona-
do oriundo do quadro efetivo).

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo em Direito, com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a chefia da Procuradoria e Consultoria Jurídica, por meio do desenvolvimento de atividades de coorde-
nação das tarefas de consultoria jurídica, revisão de processos e gestão do pessoal subordinado.

ATRIBUIÇÕES

1. Chefiar e coordenar os trabalhos e tarefas confiadas ao Departamento Contencioso Cível;
2. Distribuir e verificar os trabalhos e tarefas executados pelos servidores lotados no órgão;
3. Apresentar e discutir com o Secretário, em época própria, o programa de trabalho dos órgãos e 
equipes vinculadas e assessorar o Diretor na elaboração de atos relacionados ao trâmite de processos do Con-
tencioso Cível;
4. Encaminhar ao Secretário, nos períodos determinados, relatórios das atividades dos órgãos vincula-
dos quando solicitado;
5. Promover, por todos os meios ao seu alcance, o aperfeiçoamento dos serviços e tarefas dos servi-
dores lotados no órgão;
6. Atender servidores e munícipes que o procurarem para tratar de assuntos afetos ao Contencioso 
Cível, em dia e horários predeterminados de acordo com a disponibilidade de agenda e demanda do serviço;
7. Manter a disciplina e o convívio harmonioso entre os servidores lotados no órgão;
8. Emitir parecer sobre o desempenho dos servidores subordinados, referentes à avaliação de desem-
penho e aprovação em estágio probatório, nos prazos previstos na legislação referente;
9. Providenciar o material necessário ao desenvolvimento das atividades inerentes ao órgão;
10. Acompanhar ou representar, quando solicitado, o Diretor, o Secretário ou Chefe do Poder Executivo 
em reuniões com agentes públicos dos órgãos municipais ou com representantes de órgãos ou Poderes de outros 
entes federados;
11. Organizar e administrar a escala de férias e licença-prêmio dos servidores lotados no órgão;
12. Participar de reuniões, realizar estudos, formular propostas e elaborar instrumentos jurídicos a fim 
de atender e assessorar, sob o ponto de vista jurídico, os órgãos do Município;
13. Avocar processo judicial ou administrativo, bem como redistribuí-lo a Procurador do Município 
designado;
14. Auxiliar, naquilo que lhe for demandado e autorizado pelo Secretário;
15. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas.

11. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DO CONTENCIOSO TRABALHISTA

SÍMBOLO: C.S - IV

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - F.C.E – (Funcionário Comissiona-
do oriundo do quadro efetivo).

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PATRIMÔNIO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo em Direito, com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a chefia da unidade do contencioso trabalhista, por meio do desenvolvimento de atividades de coorde-
nação das tarefas de consultoria jurídica, revisão de processos e gestão do pessoal subordinado.

ATRIBUIÇÕES

1. Chefiar e coordenar os trabalhos e tarefas confiadas a Unidade do Contencioso Trabalhista;
2. Distribuir e verificar os trabalhos e tarefas executados pelos servidores lotados no órgão;
3. Apresentar e discutir com o Secretário, em época própria, o programa de trabalho dos órgãos e equi-
pes vinculadas e assessorar o Diretor na elaboração de atos relacionados ao trâmite de processos na Procura-
doria;
4. Encaminhar ao Secretário, nos períodos determinados, relatórios das atividades dos órgãos vincula-
dos;
5. Promover, por todos os meios ao seu alcance, o aperfeiçoamento dos serviços e tarefas dos servi-
dores lotados no órgão;
6. Atender servidores e munícipes que o procurarem para tratar de assuntos afetos a Unidade do Con-
tencioso Trabalhista, em dia e horários predeterminados de acordo com a disponibilidade de agenda e demanda 
do serviço;
7. Manter a disciplina e o convívio harmonioso entre os servidores lotados no órgão;
8. Emitir parecer sobre o desempenho dos servidores subordinados, referentes à avaliação de desem-
penho e aprovação em estágio probatório, nos prazos previstos na legislação referente;
9. Providenciar o material necessário ao desenvolvimento das atividades inerentes ao órgão;
10. Acompanhar ou representar, quando solicitado, o Diretor, o Secretário ou Chefe do Poder Executivo 
em reuniões com agentes públicos dos órgãos municipais ou com representantes de órgãos ou Poderes de outros 
entes federados;
11. Organizar e administrar a escala de férias e licença-prêmio dos servidores lotados no órgão;
12. Participar de reuniões, realizar estudos, formular propostas e elaborar instrumentos jurídicos a fim 
de atender e assessorar, sob o ponto de vista jurídico, os órgãos do Município;
13. Avocar processo judicial ou administrativo, bem como redistribuí-lo a Procurador do Município 
designado;
14. Auxiliar, naquilo que lhe for demandado e autorizado pelo Secretário;
15. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas.

12. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DA UNIDADE DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

SÍMBOLO: C.U - III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - F.C.E – (Funcionário Comissiona-
do oriundo do quadro efetivo).

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PATRIMÔNIO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo em Direito, com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a chefia da unidade de tributos municipais, por meio do desenvolvimento de atividades de coordenação 
das tarefas de consultoria jurídica, revisão de processos e gestão do pessoal subordinado.

ATRIBUIÇÕES

1. Chefiar a unidade de tributos municipais de acordo com a política de governo, nas questões que 
dizem respeito a arrecadação e tributação municipal;
2. Distribuir e verificar os trabalhos e tarefas executados pelos servidores lotados na unidade;
3. Apreciar os pareceres dos servidores lotados no órgão, fornecer subsídios para decisão do Secretário 
e do Chefe do Poder Executivo, visando uniformizar o entendimento sobre determinados assuntos com o obje-
tivo de garantir tratamento isonômico para situações idênticas ou similares;
4. Apresentar e discutir com o Secretário, em época própria, o programa de trabalho dos órgãos e 
equipes vinculadas;;
5. Encaminhar ao Secretário, nos períodos determinados, relatórios das atividades dos órgãos vincula-
dos quando solicitado;
6. Promover, por todos os meios ao seu alcance, o aperfeiçoamento dos serviços e tarefas dos servi-
dores lotados na unidade;
7. Atender servidores e munícipes que o procurarem para tratar de assuntos afetos aos tributos munic-
ipais, em dia e horários predeterminados de acordo com a disponibilidade de agenda e demanda do serviço;
8. Manter a disciplina e o convívio harmonioso entre os servidores lotados no órgão;
9. Relacionar e requisitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das ativ-
idades inerentes ao órgão;
10. Acompanhar ou representar, quando solicitado, o Secretário ou o Chefe do Poder Executivo em 
reuniões com agentes públicos dos órgãos municipais ou com representantes de órgãos ou Poderes de outros 
entes federados;
11. Participar de reuniões, realizar estudos, formular propostas e elaborar instrumentos jurídicos a fim 
de atender e assessorar, sob o ponto de vista jurídico, os órgãos do Município relacionados com os tributos 
municipais;
12. Executar outras atribuições correlatas;
13. Auxiliar, naquilo que lhe for demandado e autorizado pelo Secretário;
14. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas.

ANEXO VI
ÍNDICE E DESCRIÇÃO DOS CARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO SECRETÁRIO 

SÍMBOLO: A.E.S – V

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua 
área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES
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1. Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Secretário;
2. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário, bem como tomar as 
providências decorrentes da decisão;
3. Planejar, organizar e supervisionar trabalhos da Secretaria;
4. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às 
suas pretensões;
5. Representar o Secretário, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
6. Supervisionar os serviços burocráticos da Secretaria;
7. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Secretário;
8. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável, em conformidade com a política de gover-
no;
9. Supervisionar a análise e encaminhamento de consultas, denúncias ou sugestões relacionadas a 
Secretaria, apresentadas pelas entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;
10. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos adminis-
trativos;
11. Realizar a coleta e tabulação de dados e informações referentes à área de atuação;
12. Acompanhar e organizar as notícias e os diários oficiais, bem como legislação e normas de interesse 
de sua área de atuação;
13. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
14. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
15. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
16. Acompanhar os prazos internos;
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas;
19. O Assessor Especial de Gabinete do Secretário, equipara-se ao cargo de Secretário Municipal em 
deveres, tendo status de Secretário Adjunto, podendo assim assinar e assumir seus deveres, quando determina-
do por Portaria.

2. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA

SÍMBOLO: D.D - V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo, nas questões que dizem res-
peito à educação especial.

ATRIBUIÇÕES

1.     Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Diretoria de Divisão, 
de acordo com a política de governo, nas questões que dizem respeito à educação especial;
2.     Distribuir serviços aos órgãos e servidores de sua Divisão e tomar medidas para racionalizar métodos de 
trabalho e agilizar o atendimento ao público;
3.   Coordenar a avaliação de alunos com dificuldades de aprendizagem e com deficiências visando identificar 
as potencialidades dos alunos e as barreiras encontradas por eles no acesso à vida escolar;
4.    Articular as demandas da divisão visando o aperfeiçoamento profissional do quadro de servidores da Sec-
retaria de Educação;
5.   Participar de reuniões e visitas estratégicas, promovendo situações organizativas e satisfatórias, visando a 
alcançar o bom desempenho dos profissionais;
6.     Manter e zelar pela documentação dos alunos;
7.     Apresentar relatórios de levantamento solicitados pelo Secretário;
8.     Preparar, na época própria, cronograma das atividades programadas para o ano seguinte, com a indicação 
dos órgãos responsáveis pela execução, enviando-a ao Secretário;
9.     Supervisionar a elaboração de estudos e pareceres sobre assuntos de sua competência;
10.    Zelar pela aplicação de toda legislação que tem como foco a Educação Inclusiva;
11.    Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, suporte legal para tomada de decisão;
12.     Propor ao Secretário soluções para as situações de inclusão dos alunos nas salas de aula do sistema 
municipal de ensino;
13.    Efetivar parcerias com os demais departamentos vinculados à Secretaria, visando permear todos os seg-
mentos   pela Educação Inclusiva;
14.   Acompanhar o trabalho realizado pelas diversas instituições contratadas ou conveniadas com os alunos do 
sistema municipal de ensino;
15. Propor formação dos servidores da rede municipal de ensino, na área de sua competência;
16. Acompanhar o trabalho realizado por todas as equipes a seu cargo;
17. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, 
averiguação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
18. Atender o público, sempre que solicitado, oferecendo informações precisas, e sobretudo, realizando 
levantamento das demandas e das necessidades da população;
19. Propor políticas públicas de Educação Inclusiva para o Município;
20. Realizar a interlocução com outros departamentos, inclusive de outras unidades de Gestão, visando 
ao melhor atendimento ao aluno;
21. Despachar com o Secretário o expediente dos órgãos que dirige;
22. Proceder com o levantamento e a avaliação dos problemas a cargo de sua Divisão e apresentar 
soluções no âmbito do planejamento governamental;
23. Contribuir com informações que auxiliem na melhoria de processos, formulação de políticas públi-
cas e ações mais efetivas em educação;
24. Atuar como elo e promover o relacionamento entre o Secretário e seus órgãos;
25. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

3.  DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

SÍMBOLO: D.D - V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo, nas questões que dizem res-
peito à alimentação e nutrição.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Divisão, de 
acordo com a política de governo, nas questões que dizem respeito à alimentação e nutrição;
2. Programar e supervisionar as aquisições dos gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar;
3. Promover o controle do recebimento, guarda, conservação e distribuição dos gêneros alimentícios 
destinados à alimentação escolar;
4. Coordenar a preparação da alimentação escolar, obedecendo às normas relativas a alimentação es-
colar;
5. Estabelecer padrões nutricionais da merenda compatíveis com as necessidades dos alunos a ser 
atingida;
6. Dirigir o levantamento periódico das necessidades de equipamentos e serviços para aquisição e 
provimento;
7. Garantir as devidas condições de higiene dos servidores envolvidos na preparação da alimentação 
escolar, bem como dos locais e equipamentos utilizados;
8. Supervisionar a realização de testes de aceitabilidade por parte dos alunos, quando da compra de 
novos produtos;
9. Manter reuniões constantes com os funcionários responsáveis pelo recebimento e guarda dos ali-
mentos, dentre eles Diretores de Escolas Municipais e Diretores e Vice-Diretores de Escolas Estaduais;
10. Despachar com o Secretário o expediente dos órgãos que dirige;
11. Proceder com o levantamento e a avaliação dos problemas a cargo de sua Divisão e apresentar 
soluções no âmbito do planejamento governamental;
12. Contribuir com informações que auxiliem na melhoria de processos, formulação de políticas públi-
cas e ações mais efetivas em educação;
13. Atuar como elo e promover o relacionamento entre o Secretário e seus órgãos;
14. Apresentar relatórios de levantamento solicitados pelo Secretário;
15. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, suporte legal para tomada de decisão;
16. Articular as demandas da divisão visando o aperfeiçoamento profissional do quadro de servidores 
da Secretaria;
17. Participar de reuniões e visitas estratégicas, promovendo situações organizativas e satisfatórias, 
visando a alcançar o bom desempenho dos profissionais;
18. Prestar informações e fornecer subsídios técnicos ao Diretor da Divisão de Licitações, nas licitações 
relativas ao sua divisão e respectivos órgãos, zelando ainda pelo cumprimento do objeto licitado;
19. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

4. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO ESCOLAR 

SÍMBOLO: D.D - V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo, nas questões que dizem res-
peito à capacitação e formação dos profissionais.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Divisão, de 
acordo com a política de governo, nas questões que dizem respeito às obras e manutenção escolar;
2. Garantir a programação geral da Divisão, visando que as unidades operativas atuem de forma efeti-
va e integrada;
3. Supervisionar a elaboração de estudos, planos e projetos necessários à ampliação e melhoria dos 
serviços de obras e manutenção escolar;
4. Coordenar a execução das atividades de manutenção e conservação nas unidades escolares;
5. Despachar com o Secretário o expediente dos órgãos que dirige;
6. Proceder com o levantamento e a avaliação dos problemas a cargo de sua Divisão e apresentar 
soluções no âmbito do planejamento governamental;
7. Contribuir com informações que auxiliem na melhoria de processos, formulação de políticas públi-
cas e ações mais efetivas em educação;
8. Atuar como elo e promover o relacionamento entre o Secretário e seus órgãos;
9. Apresentar relatórios de levantamento solicitados pelo Secretário;
10. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, suporte legal para tomada de decisão;
11. Articular as demandas da divisão visando o aperfeiçoamento profissional do quadro de servidores 
da Secretaria;
12. Participar de reuniões e visitas estratégicas, promovendo situações organizativas e satisfatórias, 
visando a alcançar o bom desempenho dos profissionais;
13. Prestar informações e fornecer subsídios técnicos ao Diretor da Divisão de Licitações, nas licitações 
relativas ao seu departamento e respectivos órgãos, zelando ainda pelo cumprimento do objeto licitado;
14. Providenciar o levantamento das necessidades de materiais e serviços para aquisição;
15. Promover junto à Secretaria de Administração a compra de materiais e equipamentos necessários;
16. Realizar estudos de demanda para construção de Unidades de Ensino, compatibilizados com a 
proposta pedagógica;
17. Monitorar e orientar os zeladores de escola no trabalho a ser realizado nas Unidades de Ensino do 
Município;
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

5. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DE FORMAÇÃO 

SÍMBOLO: A.T - IV

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo, nas questões que dizem 
respeito à capacitação e formação dos profissionais.
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ATRIBUIÇÕES

1. Assessorar dos programas e ações dos órgãos vinculados a Secretaria, de acordo com a política de 
governo, nas questões que dizem respeito à capacitação e formação dos profissionais;
2. Apresentar relatórios de levantamento solicitado pelo Secretário;
3. Articular as demandas da Secretaria visando o aperfeiçoamento profissional do quadro de servi-
dores da Educação;
4. Atender às necessidades da Secretaria para aprimoramento dos seus profissionais;
5. Realizar diagnóstico das necessidades formativas dos profissionais da educação, por meio de 
pesquisa e propor temáticas e conteúdo para o processo formativo;
6. Analisar e identificar demandas no processo formativo dos profissionais da educação e redefinir 
metas e estratégias de aperfeiçoamento;
7. Acompanhar os cursos de formação inicial e de formação continuada, promovendo análise, aval-
iação e redefinição de metas e objetivos quando necessário;
8. Assessorar a implementação dos planos estratégicos de formação continuada, zelando pela relevân-
cia das políticas fixadas e pelos propósitos formativos da Gestão de Educação;
9. Participar de reuniões e visitas estratégicas, promovendo situações organizativas e satisfatórias, 
visando a alcançar o bom desempenho dos profissionais;
10. Participar, analisar e avaliar cursos em andamento;
11. Emitir pareceres e relatórios sobre o processo de formação inicial e continuada;
12. Elaborar processos de contratação de profissionais para as formações continuadas, participando e 
acompanhando sua elaboração;
13. Buscar parcerias com universidades para acordos de cooperação e realização de cursos;
14. Despachar com o Secretário o expediente dos órgãos que assessora;
15. Proceder com o levantamento e a avaliação dos problemas a cargo de sua Secretaria e apresentar 
soluções no âmbito do planejamento governamental;
16. Contribuir com informações que auxiliem na melhoria de processos, formulação de políticas públi-
cas e ações mais efetivas em educação;
17. Atuar como elo e promover o relacionamento entre o Secretário e seus órgãos;
18. Apresentar relatórios de levantamento solicitados pelo Secretário;
19. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, suporte legal para tomada de decisão;
20. Promover situações educativas diversificadas extensivas aos munícipes, em diferentes locais e de 
diferentes formas organizativas, como seminários, encontros e exposições;
21. Avaliar constantemente o processo de formação dos profissionais assim como o uso que fazem do 
espaço de formação;
22. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

6. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DE CONSULTORIA A CONVÊNIOS, TERMOS E PARCERIAS 

SÍMBOLO: A.T - IV

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Prestar assessoria ao Secretário relativamente à captação de recursos e celebração de parcerias e convênios, 
para fortalecimento institucional e viabilização das prioridades da Administração Municipal.

ATRIBUIÇÕES

1) Propor a realização de convênios e parcerias para o desenvolvimento de projetos estratégicos ou 
prioritários da Administração Municipal; 
2) Avaliar e aprovar propostas de manifestação de interesse público para estruturação de parceria pú-
blico-privada;
3) Firmar parcerias estratégicas com a iniciativa privada cujos projetos sejam de interesse público;
4) Realizar a captação de recursos de fontes alternativas e em agências de fomento e organismos finan-
ceiros;
5) Produzir relatórios gerenciais de inteligência e de prestação de contas para subsidiar a tomada de 
decisão;
6) Participar das avaliações de impacto das políticas públicas municipais para priorizar a atuação da 
unidade;
7) Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

7. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

SÍMBOLO: A.T - IV

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar, por meio do desenvolvimento de atividades de coordenação das tarefas relacionadas aos procedi-
mentos licitatórios e contratos administrativos, bem como dos contratos administrativos referentes à Secretaria 
Municipal de Educação.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer o assessoramento nos programas e ações dos órgãos vinculados a Secretaria de Educação, 
especialmente em matéria de licitações e contratos, de acordo com a política de governo;
2. Assessorar as equipes de trabalho na área de contratações, no processamento de contratos e aditivos;
3. Assessorar no atendimento às solicitações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do 
Ministério Público, da Câmara Municipal, do Poder Judiciário e dos demais órgãos de controle, referente a 
assuntos desta Secretaria e em matéria contratual, remetidos diretamente ou por meio de outras Secretarias, 
com o auxílio das áreas envolvidas;
4. Promover orientação técnica e administrativa aos gestores de contratos das Secretarias para cumpri-
mento da legislação atinente;
5. Coordenar os trabalhos dos setores de apoio técnico e administrativo;
6. Promover o assessoramento ao Secretário e aos demais órgãos das Secretarias, com o preparo e/
ou análise de processos, atos oficiais, correspondências e outros documentos que devam ser trabalhados e/ou 
despachados pelo Secretário, em sua área de competência;
7. Manter comunicação com todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o objetivo de 
racionalização dos procedimentos;
8. Viabilizar a perfeita integração entre os diversos órgãos que compõem a Divisão;
9. Gerenciar os recursos orçamentários destinados aos serviços afetos a Secretaria;
10. Supervisionar os serviços rotineiros afetos a Divisão;
11. Analisar e processar os casos de sanções administrativas a fornecedores, conforme procedimentos 
estabelecidos para o setor;
12. Representar o Diretor ou o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

8. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DA SEÇÃO CEPROM

SÍMBOLO: C.S - IV

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a seção CEPROM nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, especial-
mente nas questões de obras de infraestrutura, propondo ações com o objetivo de atender a política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia, orientação, coordenação e fiscalização dos cursos ministrados no CEPROM;
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência CEPROM;
3. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
4. Despachar com o Secretário o expediente dos órgãos vinculados;
5. Proceder ao levantamento e à avaliação dos problemas a cargo do CEPROM e apresentar soluções 
no âmbito do planejamento governamental;
6. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e dar instruções para a execução dos serviços no 
CEPROM;
7. Assessorar o Secretário na formulação e implementação de políticas, projetos e normas relativas à 
infraestrutura municipal;
8. Coordenar a tramitação e a gestão das atividades e dos projetos entre o Secretário e o CEPROM;
9. Demandar as diretrizes de governo para os órgãos vinculados;
10. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

9. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DA UNIDADE DE FOMENTO À LEITURA E LITERATURA 

SÍMBOLO: C.U - III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a unidade nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, propondo soluções 
que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo, nas questões que dizem respeito ao fomento à 
leitura e à literatura.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Secretaria de Edu-
cação, de acordo com a política de governo, nas questões que dizem respeito ao fomento à leitura e à literatura;
2. Distribuir os serviços aos órgãos ou servidores de sua unidade e estudar e tomar medidas para racio-
nalizar métodos de trabalho;
3. Despachar com o Secretário o expediente dos órgãos que dirige;
4. Proceder com o levantamento e a avaliação dos problemas a cargo de sua Unidade e apresentar 
soluções no âmbito do planejamento governamental;
5. Contribuir com informações que auxiliem na melhoria de processos, formulação de políticas públi-
cas e ações mais efetivas em educação;
6. Atuar como elo e promover o relacionamento entre o Secretário e sua Unidade;
7. Apresentar relatórios de levantamento solicitados pelo Secretário;
8. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, suporte legal para tomada de decisão;
9. Articular as demandas da unidade visando o aperfeiçoamento profissional do quadro de servidores 
da Unidade de Fomento à Leitura e Literatura;
10. Participar de reuniões e visitas estratégicas, promovendo situações organizativas e satisfatórias, 
visando a alcançar o bom desempenho dos profissionais;
11. Preparar e propor ao Secretário, na época própria, cronogramas das atividades programadas para o 
ano seguinte, com a indicação dos órgãos responsáveis pela execução;
12. Fazer elaborar estudos e pareceres sobre assuntos de sua competência;
13. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
14. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

10. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DA UNIDADE DE OBRAS 
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SÍMBOLO: C.U - III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a unidade nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, especialmente nas 
questões de obras de infraestrutura, propondo ações com o objetivo de atender a política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia, orientação, coordenação e fiscalização dos trabalhos da Unidade de Obras;
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência de sua Chefia, ainda que 
a sua execução esteja delegada a outro órgão;
3. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
4. Despachar com o Secretário o expediente dos órgãos vinculados;
5. Proceder ao levantamento e à avaliação dos problemas a cargo da sua Unidade e apresentar soluções 
no âmbito do planejamento governamental;
6. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e dar instruções para a execução dos serviços;
7. Assessorar o Secretário na formulação e implementação de políticas, projetos e normas relativas à 
infraestrutura municipal;
8. Coordenar a tramitação e a gestão das atividades e dos projetos entre o Gestor da Unidade e seus 
departamentos;
9. Demandar as diretrizes de governo para os órgãos vinculados;
10. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

ANEXO VII
ÍNDICE E DESCRIÇÃO DOS CARGOS DA SECRETARIA DE SAÚDE

1. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO SECRETÁRIO 

SÍMBOLO: A.E.S – VI

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua 
área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Secretário de Saúde;
2. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário, bem como tomar as 
providências decorrentes da decisão;
3. Planejar, organizar e supervisionar trabalhos da Secretaria;
4. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às 
suas pretensões;
5. Representar o Secretário, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
6. Supervisionar os serviços burocráticos da Secretaria;
7. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Secretário;
8. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável, em conformidade com a política de gover-
no;
9. Supervisionar a análise e encaminhamento de consultas, denúncias ou sugestões relacionadas a 
Secretaria, apresentadas pelas entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;
10. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos admin-
istrativos;
11. Realizar a coleta e tabulação de dados e informações referentes à área de atuação;
12. Acompanhar e organizar as notícias e os diários oficiais, bem como legislação e normas de interesse 
de sua área de atuação;
13. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
14. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
15. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
16. Acompanhar os prazos internos;
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas;
19. O Assessor Especial de Gabinete do Secretário, equipara-se ao cargo de Secretário Municipal em 
deveres, tendo status de Secretário Adjunto, podendo assim assinar e assumir seus deveres, quando determina-
do por Portaria.

2. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

SÍMBOLO: D.D - V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão ações públicas relacionadas à sua área de atuação, propondo 
soluções que visem ao atendimento das diretrizes de governo;
2. Prestar ao Secretário assistência e assessoramento; formulando e implementando políticas, projetos 
e normas;
3. Coordenar as ações de natureza administrativa, orçamentária e de gestão da informação; 
4. Gerenciar os processos e promover o aperfeiçoamento e informatização das rotinas e procedimen-
tos;
5. Assessorar na contratação e gerenciando a execução de contratos e convênios;
6. Controlar o patrimônio mobiliário e imobiliário; prestando assessoramento no planejamento, ex-
ecução e monitoramento de ações; 
7. Preparar relatórios gerenciais e de resultados; 
8. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
9. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
10. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
11. Acompanhar os prazos internos;
12. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas; 

3. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

SÍMBOLO: D.D - V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção da divisão e auxiliar o Secretário nos atos de gestão superior da Administração Municipal de 
acordo com a política de governo

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos dos órgãos vinculados;
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da Diretoria de Divisão, 
ainda que a sua execução esteja delegada a outro órgão;
3. Despachar com o Secretário, nos dias determinados, o expediente das repartições vinculadas;
4. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas apresentados à Secretaria de Saúde e a 
consequente propositura de soluções no âmbito do planejamento governamental;
5. Encaminhar à Secretaria de Administração e Finanças, na época própria, a proposta orçamentária da 
Secretaria para o exercício seguinte;
6. Preparar, anualmente, o relatório de execução do orçamento no que diz respeito à sua Divisão, para 
prestação de contas e avaliação do Plano de Ação Governamental;
7. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Secretário e despachos de-
cisórios naqueles de sua competência;
8. Aprovar a escala de férias dos servidores da sua divisão;
9. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e dar instruções para a execução dos serviços;
10. Planejar as ações e serviços de sua responsabilidade de modo a promover campanhas para a pro-
moção da saúde e a interferir nos fatores de agravos à saúde da população;
11. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas.

4. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE REGULAÇÃO DA SAÚDE

SÍMBOLO: D.D – V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir a divisão nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, propondo soluções 
que visem ao atendimento da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Divisão de 
Regulação da Saúde de acordo com a política de governo;
2. Estabelecer macro diretrizes para a Regulação da Atenção à Saúde;
3. Gerir ações de monitoramento, controle, avaliação, auditoria e vigilância dos sistemas de saúde;
4. Definir estratégias e macro diretrizes para a Regulação do Acesso à Assistência nos diversos níveis 
de Atenção à Saúde;
5. Gerir ações de controle da Atenção à Saúde, através da regulação assistencial e controle da oferta de 
serviços de saúde no âmbito do SUS;
6. Estabelecer referências assistenciais entre unidades de diferentes níveis de complexidade de 
abrangência local, segundo fluxos e protocolos pactuados;
7. Gerir o Complexo Regulador Municipal;
8. Gerir o sistema de convênios e parcerias e a contratualização de serviços de saúde segundo as nor-
mas e políticas específicas do Ministério da Saúde;
9. Gerir a incorporação de protocolos de regulação que ordenam os fluxos assistenciais;
10. Supervisionar o processamento da produção ambulatorial e hospitalar e efetuar avaliação analítica 
dos dados;
11. Participar do processo de Avaliação e Incorporação de Tecnologias em Saúde;
12. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

5. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO FINANCEIRA

SÍMBOLO: D.D - V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE
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FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir a divisão nas questões financeiras da Secretaria Municipal de Saúde relativas à sua área de atuação, 
propondo soluções que visem ao atendimento da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e a supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Divisão Fi-
nanceira de acordo com a política de governo;
2. Orientar e instrumentalizar as diversas Divisões da Secretaria no tratamento dos problemas específ-
icos e no estabelecimento dos respectivos planos de trabalho na área financeira;
3. Estabelecer relações com os outros órgãos municipais com o objetivo de solucionar as questões 
apresentadas à Secretaria, em consonância com os indicativos e normatização da Administração Pública Mu-
nicipal principalmente no que se refere aos aspectos administrativos, financeiros e orçamentários;
4. Planejar e coordenar o conjunto dos serviços e atividades da Divisão, estabelecendo interação da 
mesma com outros órgãos municipais;
5. Gerenciar os contratos de serviços com terceiros, específicos da saúde nas áreas de manutenção 
geral e de equipamentos, higienização, esterilização, transporte e segurança;
6. Realizar o Planejamento Orçamentário da Divisão;
7. Realizar o acompanhamento da Execução Orçamentária;
8. Realizar e consolidar a prestação de contas da Secretaria
9. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
10. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

6. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SÍMBOLO: D.D - V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir a divisão nas questões de vigilância em saúde da Administração Municipal relativas à sua área de atu-
ação, propondo soluções que visem ao atendimento da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas de vigilância em saúde e ações dos órgãos vin-
culados a Diretoria de Divisão de acordo com a política de governo;
2. Elaborar e submeter à apreciação do Secretário normas técnicas e padrões destinados à garantia da 
qualidade de saúde da população, nas suas respectivas áreas de conhecimento e atribuição;
3. Coordenar, planejar e desenvolver projetos, programas e ações de intervenção e fiscalização perti-
nentes às suas respectivas áreas de atuação e participar no planejamento da política de saúde municipal;
4. Participar da organização e acompanhar a manutenção de adequadas bases de dados relativas às 
atividades de vigilância em saúde;
5. 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 de condi-
cionantes de adoecimento;
6. 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;
7. 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;
8. Participar da elaboração e desenvolvimento dos projetos de capacitação dos profissionais envolvi-
dos em atividades de vigilância;
9. Assistir o Secretário na tomada de decisões a respeito de recursos interpostos nos processos de 
vigilância em saúde;
10. Assumir o controle operacional de situações epidemiológicas referentes às doenças de notificação 
compulsória ou agravos inusitados de saúde;
11. Planejar e gerenciar a execução das estratégias da Secretaria de Saúde nas áreas de Vigilância em 
Saúde;
12. Participar na formulação da Política e Ações de Vigilância em Saúde para o Município em sintonia 
com a Política Estadual de Vigilância em Saúde e de acordo com o perfil epidemiológico e situacional munici-
pal;
13. Promover a capacitação técnica e o desenvolvimento dos recursos humanos envolvidos em vigilân-
cia, assim como a difusão de informações relacionadas à saúde;
14. Coordenar e garantir apoio às Divisões de Vigilância, executando projetos de educação continuada 
nas diferentes áreas estratégicas da diretoria; 
15. Participar das reuniões periódicas com o Secretário para apresentação de relatórios e cumprimento 
de metas;
16. Representar o Secretário de Saúde em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
17. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

7. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

SÍMBOLO: D.D - V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir a Divisão de Atenção Básica à Saúde nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de 
atuação, propondo soluções que visem ao atendimento da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Divisão de 
Atenção Básica à Saúde de acordo com a política de governo e com a Política Nacional de Atenção Primária;
2. Coordenar as ações executivas da política de saúde por meio dos programas de promoção, pre-
venção e de recuperação à saúde;
3. Supervisionar as rotinas de prestação dos serviços da Secretaria de Saúde, em sua área de atuação;
4.  Realizar estudos e pesquisas relativos aos problemas de saúde pública do Município, bem como 
analisar e cadastrar as fontes de recursos que pode ser utilizada no desenvolvimento de programas;
5. Promover o controle do desempenho das equipes de saúde das unidades básicas de saúde;
6. Estudar e propor os padrões de funcionamento das unidades básicas de saúde e de outras atividades 
para as quais se recomenda tais providências relacionadas à sua área de atuação;
7. Coordenar trabalhos de pesquisa junto à população, a fim de identificar necessidades, avaliar 
propostas de intervenção e alternativas para utilização dos recursos com ênfase na atenção primária à saúde;
8. Organizar e executar as campanhas de vacinação e outras iniciativas gerais que visem assegurar a 
saúde da população;
9. Desenvolver programas de capacitação e aperfeiçoamento das equipes de saúde;
10. Avaliar os programas e ações da Secretaria de Saúde relacionados à sua área de atuação e promover 
a correção de eventuais falhas;
11. Supervisionar as atividades de controle de endemias e fiscalização sanitária;
12. Controlar e coordenar as atividades das unidades básicas de saúde;
13. Representar o Secretário de Saúde em sua ausência em compromissos ou cerimônias;
14. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

8. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

SÍMBOLO: D.D - V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir a Divisão de Atenção Ambulatorial e Hospitalar nas questões da Administração Municipal relativas à 
sua área de atuação, propondo soluções que visem ao atendimento da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Divisão de 
Atenção Ambulatorial e Hospitalar de acordo com a política de governo e com a Política Nacional de Atenção 
Ambulatorial e Hospitalar;
2. Coordenar as ações executivas da política de saúde por meio dos programas de atenção ambulatorial 
e hospitalar;
3. Supervisionar as rotinas de prestação dos serviços da Secretaria, em sua área de atuação;
4. Realizar estudos e pesquisas relativos aos problemas de saúde pública do Município, bem como 
analisar e cadastrar as fontes de recursos que podem ser utilizadas no desenvolvimento de programas ambula-
toriais e hospitalares; 
5. Promover o controle do desempenho das equipes de saúde das unidades ambulatoriais e hospitala-
res;
6. Estudar e propor os padrões de funcionamento das unidades ambulatoriais e hospitalares e de outras 
atividades para as quais se recomenda tais providências relacionadas à sua área de atuação;
7. Coordenar trabalhos de pesquisa junto à população, a fim de identificar necessidades, avaliar 
propostas de intervenção e alternativas para utilização dos recursos com ênfase na atenção secundária e ter-
ciária à saúde;
8. Desenvolver programas de capacitação e aperfeiçoamento das equipes de saúde;
9. Avaliar os programas e ações da Secretaria de Saúde e promover a correção de eventuais falhas;
10. Controlar e coordenar as atividades das unidades ambulatoriais e hospitalares;
11. Representar o Secretário de Saúde em sua ausência em compromissos ou cerimônias;
12. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

9. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

SÍMBOLO: A.T - IV

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar a Secretaria de Saúde nas questões de assistência farmacêutica e nos atos de gestão de acordo com 
a política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Realizar o planejamento, organização, monitoramento e prestação de contas da Assistência Far-
macêutica:
2. Elaborar o Relatório de Gestão nos assuntos de sua competência; 
3. Acompanhar a movimentação orçamentária relativa à Assistência Farmacêutica; 
4. Participar da organização das linhas de cuidado das Redes de Atenção; 
5. Participar da elaboração das diretrizes de AF para a organização das Unidades especializadas e/ou 
de maior complexidade; 
6. Participar do desenvolvimento do Prontuário Eletrônico do Paciente; 
7. Colaborar na organização do ciclo operativo fornecendo orientações técnicas para a elaboração do 
descritivo dos produtos farmacêuticos, aquisição, armazenagem, distribuição dos medicamentos, dispensa, e 
aprimoramento dos processos de trabalho e seu monitoramento; 
8. Fornecer informação relativa à organização do acesso a medicamentos.
9. Representar o Secretário de Saúde em sua ausência em compromissos ou cerimônias;
10. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

10. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE TRANSPORTES DE PACIENTES

SÍMBOLO: C.S - IV
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FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a Seção de transportes de pacientes de acordo com a política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia da seção de transportes de pacientes do Município de Itapetininga de acordo com a 
política de governo;
2. Assessorar o Poder Executivo na formulação e implementação das políticas e normas de transportes 
de pacientes e outras ações que resultem na mobilidade de pessoas e cargas.
3. Dirigir a organização do sistema, inclusive em colaboração com os órgãos competentes do Estado;
4. Promover as atividades relativas à padronização, agilidade e eficiência do transporte dos pacientes 
dentro e fora do Município;
5. Promover e supervisionar a realização de estudos e pesquisas sobre fluxo de tráfego e transportes, 
individuais e complementares de pacientes;
6. Coordenar a elaboração de diretrizes gerais referentes à infraestrutura da circulação dos veículos 
próprios e terceirizados no transporte dos pacientes dentro e fora do Município.
7. Chefiar o agendamento de consultas, fornecimento de combustíveis e utilização de veículos da 
Secretaria de Saúde.
8. Coordenar em conjunto com o responsável pela frota de veículos da Secretaria de Saúde, o consumo 
do combustível dos veículos;
9. Representar o Secretário de Saúde em sua ausência em compromissos ou cerimônias relativas ao 
transporte de pacientes;
10. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

11. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE PROJETOS DA SAÚDE

SÍMBOLO: C.U - III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a unidade de projetos da saúde de acordo com as áreas de atuação da Secretaria de Saúde para o aten-
dimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia da unidade de projetos da saúde, acompanhando a elaboração e execução dos pro-
jetos da Secretaria;
2. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário, bem como tomar as 
providências decorrentes da decisão;
3. Planejar, organizar e supervisionar as necessidades da Secretaria de Saúde e da população;
4. Supervisionar os serviços burocráticos relativos aos projetos da Secretaria;
5. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Secretário;
6. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável, em conformidade com a política de gover-
no;
7. Proceder ao levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos admin-
istrativos, assim como a propositura de projetos da saúde;
8. Realizar a coleta e tabulação de dados e informações referentes à área de atuação;
9. Acompanhar e organizar as notícias e os diários oficiais, bem como legislação e normas de interesse 
de sua área de atuação;
10. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
11. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
12. Providenciar o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua competência;
13. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
14. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas;

12. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ZOONOSES

SÍMBOLO: C.U - III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia dos programas e ações dos órgãos vinculados a Unidade de Vigilância Epidemi-
ológica e Zoonoses de acordo com a política de governo;
2. Elaborar e submeter à apreciação do Secretário as normas técnicas e padrões destinados à garantia 
da qualidade de saúde da população, nas suas respectivas áreas de conhecimento e atribuição;
3. Coordenar, planejar e desenvolver projetos, programas e ações de intervenção e fiscalização perti-
nentes às suas respectivas áreas de atuação e participar no planejamento da política de saúde municipal;
4. Participar da organização e acompanhar a manutenção de adequadas bases de dados relativas às 
atividades de vigilância epidemiológica e zoonoses;
5. 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 de condi-
cionantes de adoecimento;
6. 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;
7. 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;
8. Participar da elaboração e desenvolvimento dos projetos de capacitação dos profissionais envolvi-
dos em atividades de vigilância;
9. Assistir a Secretaria na tomada de decisões a respeito de recursos interpostos nos processos de vig-
ilância epidemiológica e zoonoses;
10. Assumir o controle operacional de situações epidemiológicas referentes às doenças de notificação 
compulsória ou agravos inusitados de saúde;
11. Planejar e gerenciar a execução das estratégias da Unidade nas áreas de Vigilância Epidemiológica 
e Zoonoses;
12. Participar na formulação da Política e Ações de Vigilância para o Município em sintonia com a 
Política Estadual de Vigilância Epidemiológica e Zoonoses de acordo com o perfil epidemiológico e situacional 
municipal;
13. Promover a capacitação técnica e o desenvolvimento dos recursos humanos envolvidos em vigilân-
cia, assim como a difusão de informações relacionadas à saúde;
14. Coordenar e garantir apoio a Unidade de Vigilância Epidemiológica e Zoonoses, executando proje-
tos de educação continuada nas diferentes áreas estratégicas da Secretaria; 
15. Participar das reuniões periódicas com o Secretário para apresentação de relatórios e cumprimento 
de metas;
16. Representar o Secretário de Saúde em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
17. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

13. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE DO TRABALHADOR

SÍMBOLO: C.U - III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a unidade de vigilância sanitária e saúde do trabalhador nas questões da Administração Municipal rela-
tivas à sua área de atuação, propondo soluções que visem ao atendimento da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Unidade de Vigilância 
Sanitária e Saúde do Trabalhador de acordo com a política de governo;
2. Coordenar as ações executivas da política de saúde por meio dos programas de promoção, pre-
venção e de recuperação à saúde do trabalhador;
3. Supervisionar as rotinas de prestação dos serviços da Secretaria, em sua área de atuação;
4. Realizar estudos e pesquisas relativos aos problemas de saúde pública do Município, bem como 
analisar e cadastrar as fontes de recursos que pode serem utilizadas no desenvolvimento de programas;
5. Promover o controle do desempenho das equipes de Vigilância Sanitária;
6. Estudar e propor os padrões de funcionamento da Vigilância Sanitária e de outras atividades para as 
quais se recomenda tais providências relacionadas à sua área de atuação;
7. Coordenar trabalhos de pesquisa junto à população, a fim de identificar necessidades, avaliar 
propostas de intervenção e alternativas para utilização dos recursos da Vigilância Sanitária;
8. Avaliar os programas e ações da Secretaria relacionados à sua área de atuação e promover a cor-
reção de eventuais falhas;
9. Supervisionar as atividades de controle de endemias e fiscalização sanitária;
10. Controlar e coordenar as atividades da Vigilância Sanitária;
11. Representar o Secretário de Saúde em sua ausência em compromissos ou cerimônias;
12. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

14. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE

SÍMBOLO: C.U - III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a unidade de comunicação e relacionamento com a comunidade nas questões da Administração Mu-
nicipal relativas à sua área de atuação, propondo soluções que visem ao atendimento da política de governo.

ATRIBUIÇÕES
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1. Exercer a chefia da unidade de comunicação e relacionamento com a comunidade, prestar apoio e 
supervisionar a atuação da Secretaria de Saúde na comunidade;
2. Distribuir os serviços da unidade entre os servidores sob sua subordinação e estudar a tomada de 
medidas para racionalizar métodos de trabalho e agilizar o atendimento ao público;
3. Exercer a chefia geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a unidade, de 
acordo com a política de governo;
4. Apresentar relatórios de levantamento solicitados pelo Secretário;
5. Preparar e propor ao Diretor, na época própria, cronograma das atividades programadas para o ano 
seguinte com a indicação dos órgãos responsáveis pela execução;
6. Fazer, elaborar estudos e pareceres sobre assuntos relacionais a saúde pública e a comunidade;
7. Fornecer ao Diretor, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, avaliação 
do atendimento dos órgãos da Secretaria de Saúde na comunidade;
8. Controlar faltas dos servidores lotados em sua unidade, nos termos da legislação vigente;
9. Representar o Secretário em sua ausência em compromissos ou cerimônias, relacionados a sua área 
de atuação;
10. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

15. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO, CONVÊNIOS E JUDICIAL-
IZAÇÃO

SÍMBOLO: C.U - III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a unidade de planejamento, avaliação, convênios e judicialização nas questões da Administração Mu-
nicipal relativas à sua área de atuação, propondo soluções que visem ao atendimento da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia da unidade de planejamento, avaliação, convênios e judicialização da Secretaria de Saúde;
2. Planejar e avaliar as metas da Secretaria de Saúde;
3. Acompanhar os convênios firmados pela Secretaria, assim como as questões judiciais envolvendo a Secre-
taria de Saúde;
4. Exercer a chefia geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a unidade, de acordo com 
a política de governo;
5. Apresentar relatórios de levantamento solicitados pelo Secretário;
6. Preparar e propor ao Diretor, na época própria, cronograma das atividades programadas para o ano seguinte 
com a indicação dos órgãos responsáveis pela execução;
7. Fazer, elaborar estudos e pareceres sobre assuntos relacionais planejamento, avaliação, convênios e judici-
alização;
8. Fornecer ao Diretor, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, avaliação do aten-
dimento dos órgãos da Secretaria de Saúde na comunidade;
9. Controlar faltas dos servidores lotados em sua unidade, nos termos da legislação vigente;
10. Representar o Secretário em sua ausência em compromissos ou cerimônias, relacionados a sua área de 
atuação;
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

ANEXO VIII
ÍNDICE E DESCRIÇÃO DOS CARGOS DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E CIDADANIA

1. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO SECRETÁRIO 

SÍMBOLO: A.E.S – V

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE TRÂNSITO E CIDADANIA

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua 
área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Secretário;
2. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário, bem como tomar as 
providências decorrentes da decisão;
3. Planejar, organizar e supervisionar trabalhos da Secretaria;
4. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às 
suas pretensões;
5. Representar o Secretário, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
6. Supervisionar os serviços burocráticos da Secretaria;
7. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Secretário;
8. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável, em conformidade com a política de gover-
no;
9. Supervisionar a análise e encaminhamento de consultas, denúncias ou sugestões relacionadas a 
Secretaria, apresentadas pelas entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;
10. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos admin-
istrativos;
11. Realizar a coleta e tabulação de dados e informações referentes à área de atuação;
12. Acompanhar e organizar as notícias e os diários oficiais, bem como legislação e normas de interesse 
de sua área de atuação;
13. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
14. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
15. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
16. Acompanhar os prazos internos;
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas;
19. O Assessor Especial de Gabinete do Secretário, equipara-se ao cargo de Secretário Municipal em 
deveres, tendo status de Secretário Adjunto, podendo assim assinar e assumir seus deveres, quando determina-
do por Portaria.

2. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE TRÂNSITO

SÍMBOLO: D.D - V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Exercer a direção da divisão promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à 
sua área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subordina-
dos; 
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da Divisão de Trânsito, 
ainda que a sua execução esteja delegada a outro órgão;
3. Despachar com o Secretário, nos dias determinados, o expediente das repartições vinculadas a Sec-
retaria de Trânsito e Cidadania;
4. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo da sua divisão e apresentar 
soluções no âmbito da política de governo;
5. Encaminhar à Secretaria de Administração e Finanças na época própria, a proposta orçamentária da 
Secretaria de Trânsito, Desenvolvimento e Trabalho para o próximo exercício;
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Secretário ou o Prefeito e 
despachos decisórios naqueles de sua competência;
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria de Trânsito;
8. Solicitar ao Secretário a contratação de servidores para a Secretaria de Trânsito nos termos da leg-
islação em vigor;
9. Expedir instruções para a execução dos serviços;
10. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das instruções para a execução dos serviços;
11. Assinar conjuntamente com o Secretário os expedientes que tratam de assunto de interesse da Sec-
retaria;
12. Resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na execução do Regimento Interno, 
expedindo para esse fim as instruções necessárias;
13. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas.

ANEXO IX

ÍNDICE E DESCRIÇÃO DOS CARGOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO, TRABALHO 
E DESENVOLVIMENTO

1. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO SECRETÁRIO 

SÍMBOLO: A.E.S – V

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO, TRABALHO E DESEN-
VOLVIMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua 
área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES
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1. Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Secretário;
2. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário, bem como tomar as 
providências decorrentes da decisão;
3. Planejar, organizar e supervisionar trabalhos da Secretaria;
4. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às 
suas pretensões;
5. Representar o Secretário, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
6. Supervisionar os serviços burocráticos da Secretaria;
7. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Secretário;
8. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável, em conformidade com a política de gover-
no;
9. Supervisionar a análise e encaminhamento de consultas, denúncias ou sugestões relacionadas a 
Secretaria, apresentadas pelas entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;
10. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos admin-
istrativos;
11. Realizar a coleta e tabulação de dados e informações referentes à área de atuação;
12. Acompanhar e organizar as notícias e os diários oficiais, bem como legislação e normas de interesse 
de sua área de atuação;
13. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
14. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
15. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
16. Acompanhar os prazos internos;
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas;
19. O Assessor Especial de Gabinete do Secretário, equipara-se ao cargo de Secretário Municipal em 
deveres, tendo status de Secretário Adjunto, podendo assim assinar e assumir seus deveres, quando determina-
do por Portaria.

2. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

SÍMBOLO: D.D – V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO, TRABALHO E DESEN-
VOLVIMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1.  Exercer a direção geral e supervisão ações públicas relacionadas à sua área de atuação, propondo soluções 
que visem ao atendimento das diretrizes de governo;
2.   Prestar ao Secretário assistência e assessoramento; formulando e implementando políticas, projetos e nor-
mas;
3.   Coordenar as ações de natureza administrativa, orçamentária e de gestão da informação;
4.   Gerenciar os processos e promover o aperfeiçoamento e informatização das rotinas e procedimentos;
5.    Assessorar na contratação e gerenciando a execução de contratos e convênios;
6.  Controlar o patrimônio mobiliário e imobiliário; prestando assessoramento no planejamento, execução e 
monitoramento de ações;
7.    Preparar relatórios gerenciais e de resultados;
8.  Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades de sua 
atribuição;
9.    Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
10.  Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua com-
petência;
11.  Acompanhar os prazos internos;
12.  Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
13.  Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas;

3. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE EMPREENDEDORISMO

SÍMBOLO: D.D – V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO, TRABALHO E DESEN-
VOLVIMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a Direção da Divisão de Empreendedorismo na atuação, formulação e execução de políticas 
públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável da economia local;
2. Formular e executar planos, programas e projetos alinhados com uma visão de futuro para uma 
cidade inovadora, criativa e empreendedora, em conjunto com órgãos e entidades de governo e organismos 
privados e públicos;
3. Propiciar um ambiente favorável à atração de novos investimentos com manutenção e modern-
ização das atividades econômicas existentes;
4. Executar ações e atuar como facilitador entre o Poder Público e os empreendimentos, visando a at-
ração de investimentos, criação de oportunidades de trabalho e renda, possibilitando geração de conhecimento 
e diversificação da estrutura econômica, buscando agregar valor aos produtos e serviços locais.
5. Preparar relatórios gerenciais e de resultados; 
6. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
7. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
8. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
9. Acompanhar os prazos internos;
10. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas;

4. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS 

SÍMBOLO: C.S - IV

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO, TRABALHO E DESEN-
VOLVIMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a unidade nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, especialmente nas 
questões de obras de infraestrutura, propondo ações com o objetivo de atender a política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia, orientação, coordenação e fiscalização dos trabalhos dos serviços descentraliza-
dos;
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência de sua Chefia, ainda que 
a sua execução esteja delegada a outro órgão;
3. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
4. Despachar com o Secretário o expediente dos órgãos vinculados;
5. Proceder ao levantamento e à avaliação dos problemas a cargo da sua Unidade e apresentar soluções 
no âmbito do planejamento governamental;
6. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e dar instruções para a execução dos serviços;
7. Assessorar o Secretário na formulação e implementação de políticas, projetos e normas relativas à 
infraestrutura municipal relativos aos serviços descentralizados;
8. Coordenar a tramitação e a gestão das atividades e dos projetos entre o Secretaria e seus departa-
mentos;
9. Demandar as diretrizes de governo para os órgãos vinculados;
10. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

5. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE AGRICULTURA 

SÍMBOLO: C.S - IV

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO, TRABALHO E DESEN-
VOLVIMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a unidade nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, especialmente nas 
questões de obras de infraestrutura, propondo ações com o objetivo de atender a política de governo.

ATRIBUIÇÕES
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1. Exercer a chefia da seção de agricultura e assistência direta ao Secretário, no desempenho de suas 
atribuições;
2. Propor política de desenvolvimento agropecuário, pesqueiro e de comercialização de seus produtos;
3. Estimular os sistemas de produção integrados de piscicultura, pecuária e agrícola, com: fornecimen-
to de alevinos, semente e mudas; orientação sobre técnicas de produção e facilitação do uso de maquinários 
específicos;
4. Estabelecer políticas que visam garantir o destino da produção no município, o abastecimento ali-
mentar da população, a renda familiar;
5. Fiscalizar as atividades pesqueiras de acordo com as leis, regulamentos, portarias e instruções edit-
adas pela União e o Estado;
6. Proceder à execução de atividades referentes aos planos e programas agropecuários e pesqueiros 
estabelecidos pela política municipal;
7. Prestar assistência e apoio técnico às atividades inerentes a Secretaria;
8. Propor, planejar e executar políticas de incentivo à pesca e ao pequeno produtor rural;
9. Manter cadastro atualizado das propriedades rurais do município com indicação do uso do solo, 
produção e cultura agrícola;
10. Manter cadastro atualizado dos pescadores do município e de sua produção;
11. Criar e manter atualizado sistema de informação da produção pesqueira do município;
12. Proteger e preservar, em conjunto com outras entidades (públicas e privadas), as áreas ocupadas 
pelas comunidades de pescadores;
13. Estimular o associativismo, o cooperativismo, a implantação de microempresas e de organizações 
relacionadas com a formação profissional específica da Secretaria;
14. Fomentar as atividades de produção através de acordos e cooperação com outros municípios da 
região; 
15. Articular, com órgãos estaduais, federais e entidades da iniciativa privada, ações inerentes às 
atribuições da Secretaria, priorizando a parcela da população mais desprovida socialmente;
16. Orientar e acompanhar os produtores e os piscicultores na legalização de suas atividades produtivas;
17. Promover a capacitação da mão de obra local no beneficiamento e venda da produção agrícola e 
pesqueira;
18. Zelar pelo cumprimento da legislação vigente, visando o desenvolvimento da produção agro-
pecuária e pesqueira do Município;
19. Emitir pareceres nos processos administrativos de sua competência;
20. Assessorar os demais órgãos, na área de competência;
21. Planejar, programar, executar e controlar o orçamento da Secretaria;
22. Fiscalizar, acompanhar e controlar a execução e vigência de contratos e convênios e outras formas 
de parcerias, na área de suas responsabilidades;
23. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
24. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

6. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

SÍMBOLO: C.U - III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO, TRABALHO E DESEN-
VOLVIMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a unidade nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, especialmente nas 
questões de obras de infraestrutura, propondo ações com o objetivo de atender a política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia, orientação, coordenação e fiscalização dos trabalhos da Unidade de Ciência e 
Tecnologia;
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência de sua Chefia, ainda que 
a sua execução esteja delegada a outro órgão;
3. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
4. Despachar com o Secretário o expediente dos órgãos vinculados;
5. Proceder ao levantamento e à avaliação dos problemas a cargo da sua Unidade e apresentar soluções 
no âmbito do planejamento governamental, com ações para o desenvolvimento da ciência e tecnologia;
6. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e dar instruções para a execução dos serviços;
7. Assessorar o Secretário na formulação e implementação de políticas, projetos e normas relativas à 
infraestrutura municipal, propondo ações que contribuam com o avanço da ciência e tecnologia no Município 
de Itapetininga;
8. Coordenar a tramitação e a gestão das atividades e dos projetos entre o Gestor da Unidade e seus 
departamentos;
9. Demandar as diretrizes de governo para os órgãos vinculados;
10. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

7. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE FOMENTO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS

SÍMBOLO: C.U - III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO, TRABALHO E DESEN-
VOLVIMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a unidade nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, especialmente nas 
questões de obras de infraestrutura, propondo ações com o objetivo de atender a política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia, orientação, coordenação e fiscalização dos trabalhos da Unidade de Fomento ao Comércio 
e Serviços;
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência de sua Chefia, ainda que a sua 
execução esteja delegada a outro órgão;
3. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, avaliação e 
revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
4. Despachar com o Secretário o expediente dos órgãos vinculados;
5. Proceder ao levantamento e à avaliação dos problemas a cargo da sua Unidade e apresentar soluções no 
âmbito do planejamento governamental, com ações para o desenvolvimento do setor de comércio e serviços;
6. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e dar instruções para a execução dos serviços;
7. Assessorar o Secretário na formulação e implementação de políticas, projetos e normas relativas à infraestru-
tura municipal, propondo ações que contribuam com o avanço do fomento do comércio e serviços no Mu-
nicípio de Itapetininga;
8. Coordenar a tramitação e a gestão das atividades e dos projetos entre o Secretário e seus departamentos;
9. Demandar as diretrizes de governo para os órgãos vinculados;
10. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

8. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE FOMENTO À INDÚSTRIA

SÍMBOLO: C.U - III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO, TRABALHO E DESEN-
VOLVIMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a unidade nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, especialmente nas 
questões de obras de infraestrutura, propondo ações com o objetivo de atender a política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia, orientação, coordenação e fiscalização dos trabalhos da Unidade de Fomento à 
Indústria;
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência de sua Chefia, ainda que 
a sua execução esteja delegada a outro órgão;
3. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
4. Despachar com o Secretário o expediente dos órgãos vinculados;
5. Proceder ao levantamento e à avaliação dos problemas a cargo da sua Unidade e apresentar soluções 
no âmbito do planejamento governamental, com ações para o desenvolvimento do fomento à indústria;
6. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e dar instruções para a execução dos serviços;
7. Assessorar o Secretário na formulação e implementação de políticas, projetos e normas relativas à 
infraestrutura municipal, propondo ações que contribuam com o fomento da indústria no Município de Itape-
tininga;
8. Coordenar a tramitação e a gestão das atividades e dos projetos entre o Secretário e suas unidades;
9. Demandar as diretrizes de governo para os órgãos vinculados;
10. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

9. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE ABASTECIMENTO

SÍMBOLO: C.U - III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO, TRABALHO E DESEN-
VOLVIMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a unidade nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, especialmente nas 
questões de obras de infraestrutura, propondo ações com o objetivo de atender a política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia, orientação, coordenação e fiscalização dos trabalhos da Unidade de Abastecimen-
to;
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência de sua Chefia, ainda que 
a sua execução esteja delegada a outro órgão;
3. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
4. Despachar com o Secretário o expediente dos órgãos vinculados;
5. Proceder ao levantamento e à avaliação dos problemas a cargo da sua Unidade e apresentar soluções 
no âmbito do planejamento governamental;
6. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e dar instruções para a execução dos serviços;
7. Assessorar o Secretário na formulação e implementação de políticas, projetos e normas relativas à 
infraestrutura municipal;
8. Coordenar a tramitação e a gestão das atividades e dos projetos entre o Gestor da Unidade e seus 
departamentos;
9. Demandar as diretrizes de governo para os órgãos vinculados;
10. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

10. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE AGRONEGÓCIO

SÍMBOLO: C.U - III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO



Página 4515/06/2017

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO, TRABALHO E DESEN-
VOLVIMENTO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a unidade nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, especialmente nas 
questões de obras de infraestrutura, propondo ações com o objetivo de atender a política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia, orientação, coordenação e fiscalização dos trabalhos da Unidade de Agronegócio;
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência de sua Chefia, ainda que 
a sua execução esteja delegada a outro órgão;
3. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
4. Despachar com o Secretário o expediente dos órgãos vinculados;
5. Proceder ao levantamento e à avaliação dos problemas a cargo da sua Unidade e apresentar soluções 
no âmbito do planejamento governamental, com ações para o desenvolvimento do Agronegócio;
6. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e dar instruções para a execução dos serviços;
7. Assessorar o Secretário na formulação e implementação de políticas, projetos e normas relativas 
à infraestrutura municipal, propondo ações que contribuam com o avanço do agronegócio no Município de 
Itapetininga;
8. Coordenar a tramitação e a gestão das atividades e dos projetos entre o Gestor da Unidade e seus 
departamentos;
9. Demandar as diretrizes de governo para os órgãos vinculados;
10. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

ANEXO X
ÍNDICE E DESCRIÇÃO DOS CARGOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

1. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO SECRETÁRIO 

SÍMBOLO: A.E.S – V

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua 
área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Secretário;
2. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário, bem como tomar as 
providências decorrentes da decisão;
3. Planejar, organizar e supervisionar trabalhos da Secretaria;
4. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às 
suas pretensões;
5. Representar o Secretário, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
6. Supervisionar os serviços burocráticos da Secretaria;
7. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Secretário;
8. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável, em conformidade com a política de gover-
no;
9. Supervisionar a análise e encaminhamento de consultas, denúncias ou sugestões relacionadas a 
Secretaria, apresentadas pelas entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;
10. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos adminis-
trativos;
11. Realizar a coleta e tabulação de dados e informações referentes à área de atuação;
12. Acompanhar e organizar as notícias e os diários oficiais, bem como legislação e normas de interesse 
de sua área de atuação;
13. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
14. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
15. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
16. Acompanhar os prazos internos;
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas;
19. O Assessor Especial de Gabinete do Secretário, equipara-se ao cargo de Secretário Municipal em 
deveres, tendo status de Secretário Adjunto, podendo assim assinar e assumir seus deveres, quando determina-
do por Portaria.

2. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER

SÍMBOLO: D.D – V

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir a divisão promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua área de 
atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção de programas, projetos e eventos recreativos e de lazer para todas as faixas etárias; 
2. Propor os torneios populares que devam compor o calendário; 
3. Apoiar tecnicamente as solicitações de entidades públicas, privadas e outros órgãos representativos 
da comunidade, no que se refere à Recreação e ao Lazer; 
4. Adequar espaços físicos informais para as atividades de Recreação e Lazer, respeitando as reali-
dades locais; 
5. Propor novas técnicas e equipamentos de recreação e lazer; 
6. Controlar e fiscalizar a frequência dos servidores da Divisão; 
7. Zelar pelo bom desempenho dos servidores da Divisão, cobrando funções e realizando treinamen-
tos; 
8. Elaborar e analisar relatório mensal das atividades da Divisão, encaminhando-o ao Secretário; 
9. Promover o acompanhamento da execução física e financeira dos contratos na área de sua atuação; 
10. Promover o acompanhamento e avaliação da execução dos convênios na área de sua atuação; 
11. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência;
12. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

3. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DE PROJETOS ESPORTIVOS

SÍMBOLO: A.T – IV

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua área de atu-
ação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Assessorar o Secretário, orientando, coordenando e fiscalizando os trabalhos e projetos da Secretar-
ia de Esporte que lhe são subordinados;
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência de sua assessoria, ainda 
que a sua execução esteja delegada a outro órgão;
3. Propor meios de captação de recursos públicos e privados para a Secretaria de Esporte e Lazer;
4. Estudar e propor ações de “marketing esportivo” e dos demais eventos da Secretaria;
5. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
6. Despachar com o Secretário o expediente da Secretaria que assessora;
7. Proceder o levantamento e a avaliação dos problemas a cargo de sua assessoria e apresentar soluções 
de acordo com a política de governo;
8. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das instruções para a execução dos projetos;
9. Assessorar o Secretário na formulação e implementação de políticas, projetos e normas relativas a 
programas de Esporte e Lazer no Município;
10. Coordenar atividades e projetos, incluindo sua tramitação e gestão na Secretaria de Esporte;
11. Analisar indicadores internos e externos, contribuindo com informações que auxiliem na melhoria 
e formulação de projetos e ações mais efetivas nas áreas de Esporte e Lazer;
12. Elaborar e supervisionar as estratégias de curto, médio e longo prazo da Secretaria;
13. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
14. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

4. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE ESPORTE EDUCACIONAL E PARTICIPAÇÃO

SÍMBOLO: C.S – IV

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a divisão promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua área de 
atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Unidade de acordo 
com a política de governo;
2. Formular, sob a orientação do Secretário, a programação esportiva e recreativa do Município;
3. Coordenar o cadastramento das organizações dedicadas ao esporte e ao lazer;
4. Coordenar o cadastramento dos profissionais e amadores que a Seção possa utilizar na coordenação 
ou arbitragem de jogos ou competições;
5. Distribuir e controlar as tarefas e o desempenho dos técnicos e estagiários que trabalham na ex-
ecução de atividades esportivas e recreativas;
6. Elaborar projetos visando a captação de recursos locais, estaduais e federais para os programas da 
Seção;
7. Promover o treinamento da comunidade para apoio técnico e administrativo aos programas da 
Seção;
8. Sugerir programas de aperfeiçoamento técnico do pessoal executor das atividades esportivas e rec-
reativas;
9. Promover a divulgação dos eventos a cargo da Seção;
10. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

5. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE ESPORTE DE FORMAÇÃO E RENDIMENTO

SÍMBOLO: C.U – III

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.
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DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a divisão promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua área de 
atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Unidade de acordo 
com a política de governo;
2. Distribuir os serviços dentro da sua unidade e estudar e tomar medidas, para racionalizar os métodos 
de trabalho;
3. Apresentar relatórios de levantamento solicitados pelo Secretário;
4. Preparar e propor ao Secretário, na época própria, cronograma das atividades, programas, para o ano 
seguinte, com a indicação dos órgãos responsáveis pela execução das atividades da unidade;
5. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
6. Coordenar a unidade relacionada ao esporte de formação e de rendimento na unidade;
7. Supervisionar a implementação de políticas públicas na área de sua unidade;
8. Realizar a supervisão de equipes e chefias de delegações;
9. Organizar e coordenar o grupo gestor de modalidades esportivas;
10. Propor o desenvolvimento de projetos de lei de iniciativa municipal relacionados à sua área de 
atuação;
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

ANEXO XI
ÍNDICE E DESCRIÇÃO DOS CARGOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

1.DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO SECRETÁRIO 

SÍMBOLO: A.E.S – V

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua 
área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Secretário;
2. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário, bem como tomar as 
providências decorrentes da decisão;
3. Planejar, organizar e supervisionar trabalhos da Secretaria;
4. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às 
suas pretensões;
5. Representar o Secretário, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
6. Supervisionar os serviços burocráticos da Secretaria;
7. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Secretário;
8. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável, em conformidade com a política de gover-
no;
9. Supervisionar a análise e encaminhamento de consultas, denúncias ou sugestões relacionadas a 
Secretaria, apresentadas pelas entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;
10. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos admin-
istrativos;
11. Realizar a coleta e tabulação de dados e informações referentes à área de atuação;
12. Acompanhar e organizar as notícias e os diários oficiais, bem como legislação e normas de interesse 
de sua área de atuação;
13. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
14. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
15. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
16. Acompanhar os prazos internos;
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas;
19. O Assessor Especial de Gabinete do Secretário, equipara-se ao cargo de Secretário Municipal em 
deveres, tendo status de Secretário Adjunto, podendo assim assinar e assumir seus deveres, quando determina-
do por Portaria.

2. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SÍMBOLO: C.S – IV

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a Seção promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua área de 
atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Chefiar a Seção, orientando, coordenando e fiscalizando os trabalhos e projetos da Secretaria de 
Promoção Social que lhe são subordinados;
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência de sua chefia, ainda que 
a sua execução esteja delegada a outro órgão;
3. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
4. Despachar com o Secretário o expediente da Seção que chefia;
5. Promover o planejamento dos programas e ações previstas na Secretaria de Promoção Social, das 
esferas federal, estadual e municipal, notadamente em relação às diretrizes traçadas pelos conselhos munici-
pais, cooperando com os outros setores vinculados a Secretaria;
6. Proceder com o levantamento e a avaliação dos problemas a cargo de sua coordenação e apresentar 
soluções no âmbito do planejamento governamental;
7. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das instruções para a execução dos projetos;
8. Assessorar o Secretário na formulação e implementação de políticas, projetos e normas relativas à 
assistência e desenvolvimento social, de acordo com as políticas de governo;
9. Atuar como elo e promover o relacionamento entre o Secretário e suas Seções e Unidades;
10. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

3. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA SOCIAL

SÍMBOLO: C.U – III

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a Seção promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua área de 
atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Assistir o Secretário na formulação de programas e projetos de desenvolvimento comunitário e 
assistência social;
2. Organizar e supervisionar programas de apoio às entidades privadas de promoção social;
3. Levantar situações de áreas carentes e grupos localizados, sugerindo medidas para seu atendimento;
4. Propor e assessorar negociação e programações de convênios com entidades estatais;
5. Mapear as necessidades, ofertas e demandas por segurança sócio assistenciais expressas nas diver-
sas escalas territoriais e institucionais;
6. Analisar o padrão de qualidade da oferta de serviços, programas e benefícios e acompanhamento 
dos processos e resultados operados e alcançados pela rede sócio assistencial;
7. Identificar trajetórias e circulação dos usuários da Assistência Social na rede sócio assistencial;
8. Assessorar o Secretário na formulação e implementação de políticas, projetos e normas relativas à 
assistência e desenvolvimento social, de acordo com as políticas de governo;
9. Coordenar estratégias de avaliação e monitoramento dos serviços ofertados pela rede sócio assisten-
cial;
10. Produzir relatórios periódicos com base nas análises das informações coletadas;
11. Colaborar com o estabelecimento de prioridades no investimento de recursos;
12. Capacitar às equipes de proteção básica e especial para análise das informações e planejamento com 
foco em resultado;
13. Levantar subsídios e elaborar pareceres sobre as questões que lhe forem submetidas pelo Secretário;
14. Atuar como elo e promover o relacionamento entre o Secretário e suas Seções e Unidades;
15. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias
16. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

4. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

SÍMBOLO: C.U – III

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a Seção promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua área de 
atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES
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1. Assistir o Secretário na formulação e realização das atividades de promoção e assistência social;
2. Acompanhar a execução dos programas, benefícios e serviços de proteção social básica, que tenham 
como foco a família e seus membros nos diferentes ciclos de vida;
3. Participar da elaboração do diagnóstico sócio territorial que identifica as necessidades de serviços, 
mediante estatísticas oficiais banco de dados da Vigilância Social, e da Secretaria de Promoção Social;
4. Atuar com os profissionais da área e lideranças comunitárias, banco de dados e outros serviços 
sócio assistenciais ou setoriais, organizações não governamentais, conselhos de direitos e de políticas públicas 
e grupos sociais;
5. Organizar e coordenar a rede local de serviços sócio assistenciais, agregando todos os atores sociais 
do território no enfrentamento das diversas expressões da questão social;
6. Acompanhar o acesso de todas as famílias em situação de vulnerabilidade do território ao Cadastro 
Único;
7. Monitorar a inclusão das famílias beneficiárias dos programas de transferência de renda nos diver-
sos serviços do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, prioritariamente aquelas vinculadas ao 
Programa Bolsa Família e ao Benefício de Prestação Continuada, em especial nos serviços de inclusão produ-
tiva;
8. Viabilizar a implantação de outros programas, projetos e ações e estratégias de economia solidária 
para a inclusão social da população vulnerável do Município;
9. Acompanhar a execução da concessão de benefícios eventuais assegurados pela Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS e pelo Munícipio, cuidando de incluir as famílias beneficiárias nos programas, 
projetos e serviços sócio assistenciais;
10. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

5. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

SÍMBOLO: C.U – III

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a Seção promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua área de 
atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Assistir o Secretário na formulação e realização das atividades de promoção e assistência social;
2. Levantar subsídios e elaborar pareceres sobre as questões que lhe forem submetidas pelo Secretário;
3. Organizar a oferta de serviços, programas e projetos e caráter especializado, que tem por objetivo 
contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e 
aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social, 
por violações de direitos;
4. Promover por meio de programas, projetos e serviços especializados de caráter continuado a poten-
cialização de recursos para a superação e prevenção do agravamento de situações de risco pessoal e social, por 
violação de direitos, tais como: violência física, psicológica, negligência, abandono violência sexual (abuso e 
exploração), situação de rua, trabalho infantil, práticas de ato infracional, fragilização ou rompimento de vín-
culos, afastamento do convívio familiar, dentre outras;
5. Prestar assistência aos órgãos da Administração Municipal direta ou indireta, organizações sem fins 
lucrativos em sua área de competência;
6. Articular com os serviços da rede sócio assistencial, com outras políticas públicas, com Poder Judi-
ciário Ministério Público, Conselhos Tutelares e outros órgãos de defesa de 
7. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias
8. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

ANEXO XII
ÍNDICE E DESCRIÇÃO DOS CARGOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

1.DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO SECRETÁRIO 

SÍMBOLO: A.E.S – V

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua 
área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Secretário;
2. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário, bem como tomar as 
providências decorrentes da decisão;
3. Planejar, organizar e supervisionar trabalhos da Secretaria;
4. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às 
suas pretensões;
5. Representar o Secretário, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
6. Supervisionar os serviços burocráticos da Secretaria;
7. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Secretário;
8. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável, em conformidade com a política de gover-
no;
9. Supervisionar a análise e encaminhamento de consultas, denúncias ou sugestões relacionadas a 
Secretaria, apresentadas pelas entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;
10. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos admin-
istrativos;
11. Realizar a coleta e tabulação de dados e informações referentes à área de atuação;
12. Acompanhar e organizar as notícias e os diários oficiais, bem como legislação e normas de interesse 
de sua área de atuação;
13. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
14. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
15. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
16. Acompanhar os prazos internos;
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas;
19. O Assessor Especial de Gabinete do Secretário, equipara-se ao cargo de Secretário Municipal em 
deveres, tendo status de Secretário Adjunto, podendo assim assinar e assumir seus deveres, quando determina-
do por Portaria.

2. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

SÍMBOLO: D.D - V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao seu Departa-
mento, de acordo com a política de governo
2. Assegurar o manutenção e serviços públicos no Município;
3. Supervisionar a fiscalização, notificação e autuação de irregularidades;
4. Supervisionar o atendimento as reclamações dos munícipes;
5. Assessorar o Secretário na direção geral, orientação, coordenação e fiscalização dos trabalhos nos 
órgãos que lhe são subordinados;
6. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência de seu Departamento, 
ainda que a sua execução esteja delegada a outro órgão;
7. Organizar e manter sistema de recebimento e controle de pedidos de reclamações do público e dos 
serviços prestados pela Administração Pública;
8. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
9. Contribuir com informações que auxiliem na melhoria de processos;
10. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

3. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS.

SÍMBOLO: D.D - V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Departamento, 
de acordo com a política de governo;
2. Exercer a supervisão dos projetos estabelecendo um procedimento padrão para documentos, prazos, 
alterações e prorrogações;
3. Acompanhar a celebração, execução e finalização dos projetos executados pelo Município;
4. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
5. Gerenciar emendas parlamentares e sua aplicabilidade no Município;
6. Coordenar a elaboração de cartas consulta para propostas em sua área de atuação;
7. Contribuir com informações que auxiliem na melhoria de processos administrativos;
8. Colaborar com a criação, alimentação e manutenção de sistemas internos para gestão de convênios 
e parcerias;
9. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias relacionadas ao seu 
âmbito de competência;
10. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

4. DESCRIÇÃO DE CARGO
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CARGO: DIRETOR DIVISÃO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS E INSTALAÇÕES.

SÍMBOLO: D.D - V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir a divisão nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, propondo soluções 
que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao seu Departa-
mento, de acordo com a política de governo
2. Monitorar o uso e ocupação do solo no Município;
3. Supervisionar o licenciamento e a fiscalização das obras de particulares, inclusive loteamentos;
4. Assegurar o atendimento à legislação pertinente, em especial o Plano Diretor e o Código de Obras 
e Edificações;
5. Supervisionar a fiscalização, notificação e autuação de irregularidades;
6. Supervisionar a emissão de certificados de conclusão de obra;
7. Controlar a numeração dos logradouros públicos;
8. Gerenciar o licenciamento de anúncios de publicidade;
9. Assessorar o Secretário na direção geral, orientação, coordenação e fiscalização dos trabalhos nos 
órgãos que lhe são subordinados;
10. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência de seu Departamento, 
ainda que a sua execução esteja delegada a outro órgão;
11. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
12. Contribuir com informações que auxiliem na melhoria de processos;
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

5. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS

SÍMBOLO: D.D - V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir a divisão nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, propondo soluções 
que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Promover o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo do seu setor e apresentar 
soluções no âmbito da política de governo;
2. Encaminhar à Secretaria de Administração e Finanças na época própria, a proposta orçamentária da 
Secretaria de Obras para o próximo exercício;
3. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das instruções para a execução dos serviços;
4. Acompanhar a execução das obras públicas no Município de Itapetininga;
5. Assegurar o atendimento à legislação pertinente, em especial o Plano Diretor e o Código de Obras 
e Edificações;
6. Supervisionar a fiscalização, notificação e autuação de irregularidades;
7. Supervisionar a emissão de certificados de conclusão de obra;;
8. Assessorar o Secretário na direção geral, orientação, coordenação e fiscalização dos trabalhos nos 
órgãos que lhe são subordinados;
9. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência de seu Departamento, 
ainda que a sua execução esteja delegada a outro órgão;
10. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
11. Contribuir com informações que auxiliem na melhoria de processos;
12. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

6. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DIVISÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

SÍMBOLO: D.D - V

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir a divisão nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, propondo soluções 
que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e a supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a divisão, de 
acordo com a política de governo na área de iluminação pública;
2. Distribuir os serviços aos órgãos ou equipes a seu cargo e estudar e tomar medidas, para racionalizar 
métodos de trabalho e agilizar o atendimento ao público;
3. Preparar e propor ao Secretário, na época própria, cronograma das atividades programadas, para o 
ano seguinte, com a indicação dos órgãos responsáveis pela execução;
4. Acompanhar e coordenar e execução da prestação de serviços de iluminação pública no Município;
5. Elaborar estudos e pareceres sobre assuntos de iluminação pública no Município;
6. Propor melhorias no que diz respeito a rede de iluminação do Município e sua manutenção;
7. Fornecer, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, avaliação e revisão 
dos programas e projetos pelos quais é responsável;
8. Dirigir e supervisionar a execução dos serviços dos órgãos vinculados quanto à regularidade dos 
atos e ao cumprimento das normas e diretrizes da administração superior;
9. Propor à Administração Pública cursos de capacitação e aperfeiçoamento necessários ao bom anda-
mento dos serviços públicos prestados pelo Departamento;
10. Decidir sobre qualquer outra matéria de interesse exclusivo das suas respectivas áreas de atuação, 
ressalvada a competência privativa do Secretário;
11. Solicitar e acompanhar o levantamento de dados para avaliação do desempenho dos órgãos vincu-
lados e aperfeiçoamento do trâmite de processos e o planejamento estratégico da atuação da unidade;
12. Elaborar as avaliações de desempenho dos servidores subordinados;
13. Controlar faltas dos servidores lotados no seu Departamento, nos termos da regulamentação vigen-
te;
14. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
15. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

7. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

SÍMBOLO: C.S - IV

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia e a supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Divisão, de acordo 
com a política de governo, na área de infraestrutura urbana;
2. Coordenar a implementação da política de governo na Seção com o objetivo de desenvolver ações 
permanentes e preventivas como forma de evitar e solucionar imprevistos;
3. Formular, com o Secretário, por ocasião da elaboração orçamentária, as previsões e prioridades na 
conservação e manutenção de obras e serviços de competência da Secretaria;
4. Preparar e propor, na época própria, cronograma de atividades programadas para o ano seguinte 
com a indicação dos órgãos responsáveis pela execução;
5. Elaborar os projetos necessários à execução de serviços de infraestrutura urbana municipal;
6. Organizar e manter sistema de recebimento e controle de pedidos de reclamações do público e dos 
serviços prestados pela Administração Pública;
7. Avaliar as prioridades de atendimento da população e dos órgãos municipais, no que concerne à 
manutenção de prédios e equipamentos públicos;
8. Promover a organização, eficiência e produtividade dos órgãos vinculados que operam as obras em 
estradas e galerias e os serviços de pavimentação e outros de competência do Departamento;
9. Fornecer, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, avaliação e revisão 
dos programas e projetos pelos quais é responsável;
10. Controlar faltas dos servidores lotados na sua Seção, nos termos da regulamentação vigente;
11. Propor à Administração Pública cursos de capacitação e aperfeiçoamento necessários ao bom anda-
mento dos serviços públicos prestados pelo Departamento;
12. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados;
13. Distribuir os serviços aos órgãos vinculados, bem como estudar e tomar medidas para racionalizar 
métodos de trabalho e garantir a eficiência e a eficácia dos processos;
14. Despachar e visar manifestações expedidas pelos órgãos vinculados;
15. Elaborar estudos e pareceres em processos encaminhados pelo Secretário;
16. Decidir sobre qualquer outra matéria de interesse exclusivo das suas respectivas áreas de atuação, 
ressalvada a competência privativa do Secretário;
17. Solicitar e acompanhar o levantamento de dados para avaliação do desempenho dos órgãos vincu-
lados e aperfeiçoamento do trâmite de processos e o planejamento estratégico da atuação da unidade;
18. Elaborar as avaliações de desempenho dos servidores subordinados;
19. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

8. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE SEÇÃO CENTRAL DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS 

SÍMBOLO: C.S - IV

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES
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1. Exercer a chefia e a supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Departamento, de 
acordo com a política de governo;
2. Preparar e propor, na época própria, cronograma das atividades programadas, para o ano seguinte, 
com a indicação dos órgãos responsáveis pela execução;
3. Coordenar estudos sobre assuntos de sua competência;
4. Coordenar as atividades de pintura, borracharia, serralheria e hidráulica;
5. Coordenar o controle de suprimentos e equipamentos;
6. Fornecer, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, avaliação e revisão 
dos programas e projetos pelos quais é responsável;
7. Planejar ações corretivas para a utilização de maquinários;
8. Gerenciar as demandas da máquina pública sobre serviços de serralheria e carpintaria;
9. Fornecer, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, avaliação e revisão 
dos programas e projetos pelos quais é responsável;
10. Controlar faltas dos servidores lotados na sua Seção, nos termos da regulamentação vigente;
11. Supervisionar a execução dos serviços dos órgãos vinculados quanto à regularidade dos atos e ao 
cumprimento das normas e diretrizes da administração superior;
12. Distribuir os serviços aos órgãos vinculados, bem como estudar e tomar medidas para racionalizar 
métodos de trabalho e garantir a eficiência e a eficácia dos processos;
13. Propor à Administração Pública cursos de capacitação e aperfeiçoamento necessários ao bom anda-
mento dos serviços públicos prestados pela Seção;
14. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

9. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA 

SÍMBOLO: C.U - III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia e a supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Departamento, de 
acordo com a política de governo em relação à limpeza pública;
2. Coordenar a implementação da política de governo na Unidade com o objetivo de desenvolver 
operações efetivas e integradas;
3. Elaborar os estudos, planos e projetos, necessários à ampliação e melhoria dos serviços de limpeza 
pública e outros que lhe forem atribuídos;
4. Exercer a fiscalização das operações de limpeza pública do Município e outros serviços contratados 
com terceiros;
5. Fornecer, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, avaliação e revisão 
dos programas e projetos pelos quais é responsável;
6. Preparar e propor, na época própria, cronograma de atividades programadas para o ano seguinte 
com a indicação dos órgãos responsáveis pela execução;
7. Dirigir e supervisionar a execução dos serviços dos órgãos vinculados quanto à regularidade dos 
atos e ao cumprimento das normas e diretrizes da administração superior;
8. Distribuir os serviços aos órgãos vinculados, bem como estudar e tomar medidas para racionalizar 
métodos de trabalho e garantir a eficiência e a eficácia dos processos;
9. Despachar e visar manifestações expedidas pelos órgãos vinculados;
10. Fazer, elaborar estudos e pareceres em processos encaminhados pelo Secretário;
11. Solicitar e acompanhar o levantamento de dados para avaliação do desempenho dos órgãos vincu-
lados e aperfeiçoamento do trâmite de processos e o planejamento estratégico da atuação da unidade;
12. Elaborar as avaliações de desempenho dos servidores subordinados;
13. Controlar faltas dos servidores lotados na sua Unidade, nos termos da regulamentação vigente;
14. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
15. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

10. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO 

SÍMBOLO: C.U - III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia e a supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Unidade, de acordo 
com a política de governo para as áreas de zeladoria e conservação;
2. Coordenar a implementação da política de governo na Unidade com o objetivo de desenvolver 
ações efetivas e integradas;
3. Coordenar as atividades de manutenção e conservação no Município;
4. Promover a organização e regulamentação do funcionamento das unidades de serviços para que 
operem com efetividade e eficiência;
5. Preparar e propor, na época própria, cronograma de atividades programadas para o ano seguinte 
com a indicação dos órgãos responsáveis pela execução;
6. Fornecer, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, avaliação e revisão 
dos programas e projetos pelos quais é responsável;
7. Propor o treinamento dos servidores lotados em sua unidade;
8. Supervisionar a execução dos serviços dos órgãos vinculados quanto à regularidade dos atos e ao 
cumprimento das normas e diretrizes da administração superior;
9. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Secretário;
10. Distribuir os serviços aos órgãos vinculados, bem como estudar e tomar medidas para racionalizar 
métodos de trabalho e garantir a eficiência e a eficácia dos processos de conservação;
11. Despachar e visar manifestações expedidas pelos órgãos vinculados;
12. Fazer, elaborar estudos e pareceres em processos encaminhados pelo Secretário;
13. Solicitar e acompanhar o levantamento de dados para avaliação do desempenho dos órgãos vincu-
lados e aperfeiçoamento do trâmite de processos e o planejamento estratégico da atuação da unidade;
14. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

11. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE PARQUES, JARDINS E PRAÇAS.

SÍMBOLO: C.U - III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia e a supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Departamento, de 
acordo com a política de governo em relação a parques, jardins e praças;
2. Coordenar a implementação da política de governo por meio de projetos de arborização e trabalhos 
de remodelação, conservação de parques, praças, jardins e canteiros públicos;
3. Supervisionar, em coordenação com os demais órgãos da Secretaria, a preparação ou compra de 
mudas destinadas ao plantio de árvores e serviços de ajardinamento;
4. Orientar os serviços de seleção de sementes adequadas à arborização e jardinagem;
5. Organizar, orientar e supervisionar as equipes responsáveis pelo plantio, replantio, poda e medidas 
de proteção às espécies plantadas;
6. Coordenar, dirigir e fiscalizar as atividades de combate às pragas e doenças vegetais nas áreas 
verdes sob sua administração;
7. Articular-se com a Guarda Municipal e o sistema de localização da Administração Pública para 
manter a vigilância dos parques e praças do Município;
8. Promover a administração de hortos e sementeiros do Município;
9. Propor e organizar campanhas de educação e conscientização ecológica no sentido de obter a colab-
oração da população em projetos de preservação e recuperação do meio ambiente;
10. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
11. Preparar e propor ao Secretário, na época própria, cronograma de atividades programadas para o 
ano seguinte com a indicação dos órgãos responsáveis pela execução;
12. Controlar faltas dos servidores lotados na sua Unidade, nos termos da regulamentação vigente;
13. Dirigir e supervisionar a execução dos serviços dos órgãos vinculados quanto à regularidade dos 
atos e ao cumprimento das normas e diretrizes da administração superior;
14. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Secretário;
15. Distribuir os serviços aos órgãos vinculados, bem como estudar e tomar medidas para racionalizar 
métodos de trabalho e garantir a eficiência e a eficácia dos processos;
16. Despachar e visar manifestações expedidas pelos órgãos vinculados;
17. Fazer, elaborar estudos e pareceres em processos encaminhados pelo Secretário;
18. Decidir sobre qualquer outra matéria de interesse exclusivo das suas respectivas áreas de atuação, 
ressalvada a competência privativa do Secretário;
19. Solicitar e acompanhar o levantamento de dados para avaliação do desempenho dos órgãos vincu-
lados e aperfeiçoamento do trâmite de processos e o planejamento estratégico da atuação da unidade;
20. Elaborar as avaliações de desempenho dos servidores subordinados;
21. Propor à Administração Pública cursos de capacitação e aperfeiçoamento necessários ao bom anda-
mento dos serviços públicos prestados pela Unidade;
22. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
23. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

12. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E PROJETOS.

SÍMBOLO: C.U - III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES
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1) Exercer a chefia, a coordenação e a fiscalização dos programas e ações dos órgãos vinculados a 
Unidade, de acordo com a política de governo;
2) Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
3) Realizar estudos e pesquisas visando o aperfeiçoamento das técnicas orçamentárias da Adminis-
tração Municipal;
4) Acompanhar indicadores fiscais relacionados às receitas e despesas orçamentárias, auxiliando aos 
demais órgãos da Administração na reformulação orçamentária de programas de trabalho, bem como analisar 
pedidos de abertura de créditos adicionais especiais e suplementares;
5) Propor metodologias inovadoras nos procedimentos e processos que suportam o planejamento e a 
governança municipal;
6) Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias relacionadas à sua área 
de atuação;
7) Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

13. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE

SÍMBOLO: C.U - III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Prestar apoio e supervisionar a atuação dos Conselhos Municipais e entidades da sociedade civil
2. Distribuir os serviços aos órgãos e servidores sob sua subordinação e estudar a tomada de medidas 
para racionalizar métodos de trabalho e agilizar o atendimento ao público;
3. Exercer a chefia geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Departamento, 
de acordo com a política de governo;
4. Apresentar relatórios de levantamento solicitados pelo Secretário;
5. Preparar e propor ao Diretor, na época própria, cronograma das atividades programadas para o ano 
seguinte com a indicação dos órgãos responsáveis pela execução;
6. Despachar e visar certidões expedidas pelo departamento vinculado;
7. Fazer, elaborar estudos e pareceres sobre assuntos relacionais aos conselhos e entidades municipais;
8. Opinar sobre o provimento de cargos que integram o departamento sob sua chefia;
9. Fornecer ao Diretor, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, avaliação 
e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
10. Controlar faltas dos servidores lotados em seu departamento, nos termos da legislação vigente;
11. Representar o Diretor em sua ausência em compromissos ou cerimônias, relacionados a sua área de 
atuação;
12. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas

14. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE MANUTENÇÃO VEICULAR

SÍMBOLO: C.U - III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Departamento, de 
acordo com a política de governo, nas questões que dizem respeito à manutenção veicular;
2. Garantir a programação geral da Unidade, visando que as unidades operativas atuem de forma efe-
tiva e integrada;
3. Supervisionar a elaboração de estudos, planos e projetos necessários à ampliação e melhoria dos 
serviços;
4. Coordenar a execução das atividades de manutenção e conservação nas unidades;
5. Proceder com o levantamento e a avaliação dos problemas a cargo de sua Unidade e apresentar 
soluções no âmbito do planejamento governamental;
6. Contribuir com informações que auxiliem na melhoria de processos e formulação de políticas públi-
cas.
7. Atuar como elo e promover o relacionamento entre o Secretário e seus órgãos;
8. Apresentar relatórios de levantamento solicitados pelo Secretário;
9. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, suporte legal para tomada de decisão;
10. Articular as demandas do departamento visando o aperfeiçoamento profissional do quadro de servi-
dores da Secretaria;
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

ANEXO XIII
ÍNDICE E DESCRIÇÃO DOS CARGOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

1.DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO SECRETÁRIO 

SÍMBOLO: A.E.S – V

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua 
área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Secretário;
2. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário, bem como tomar as 
providências decorrentes da decisão;
3. Planejar, organizar e supervisionar trabalhos da Secretaria;
4. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às 
suas pretensões;
5. Representar o Secretário, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
6. Supervisionar os serviços burocráticos da Secretaria;
7. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Secretário;
8. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável, em conformidade com a política de gover-
no;
9. Supervisionar a análise e encaminhamento de consultas, denúncias ou sugestões relacionadas a 
Secretaria, apresentadas pelas entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;
10. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos admin-
istrativos;
11. Realizar a coleta e tabulação de dados e informações referentes à área de atuação;
12. Acompanhar e organizar as notícias e os diários oficiais, bem como legislação e normas de interesse 
de sua área de atuação;
13. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
14. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
15. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
16. Acompanhar os prazos internos;
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas;
19. O Assessor Especial de Gabinete do Secretário, equipara-se ao cargo de Secretário Municipal em 
deveres, tendo status de Secretário Adjunto, podendo assim assinar e assumir seus deveres, quando determina-
do por Portaria.

2. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

SÍMBOLO: D.D – V

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir a Divisão promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua área de 
atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Divisão, de acordo 
com a política de governo na área de proteção e conservação do meio ambiente; 
2. Assessorar o Secretário na direção geral, orientação, coordenação e fiscalização dos trabalhos na 
divisão que lhe são subordinados; 
3. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência de sua divisão, ainda 
que a sua execução esteja delegada a outro órgão; 
4. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
5. Contribuir com informações que auxiliem na melhoria de processos;
6. Autorizar a supressão de árvores e o plantio de novas mudas; 
7. Coordenar a elaboração de diretrizes ambientais; 
8. Monitorar o licenciamento ambiental de empreendedorismo e obras; 
9. Controlar o cadastramento de áreas contaminadas; 
10. Coordenar a execução do Plano Municipal Ambiental em conjunto coma as demais Secretarias; 
11. Coordenar projetos de educação ambiental em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente;
12. Representar o Secretário em compromissos e reuniões;
13. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na área de sua competência.

3. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DE PROJETOS AMBIENTAIS

SÍMBOLO: A.T – IV

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua área de atu-
ação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES
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1. Assessorar o Secretário, orientando, coordenando e fiscalizando os trabalhos e projetos da Secretar-
ia de Meio Ambiente que lhe são subordinados;
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência de sua assessoria, ainda 
que a sua execução esteja delegada a outro órgão;
3. Propor meios de captação de recursos públicos e privados para a Secretaria de Meio Ambiente;
4. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
5. Despachar com o Secretário o expediente da Secretaria que assessora;
6. Proceder o levantamento e a avaliação dos problemas a cargo de sua assessoria e apresentar soluções 
de acordo com a política de governo;
7. Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno e das instruções para a execução dos projetos;
8. Assessorar o Secretário na formulação e implementação de políticas, projetos e normas relativas a 
programas de meio ambiente no Município;
9. Coordenar atividades e projetos, incluindo sua tramitação e gestão na Secretaria de Meio Ambiente;
10. Analisar indicadores internos e externos, contribuindo com informações que auxiliem na melhoria 
e formulação de projetos e ações mais efetivas nas áreas de Meio Ambiente;
11. Elaborar e supervisionar as estratégias de curto, médio e longo prazo da Secretaria;
12. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas.

4. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

SÍMBOLO: A.T - IV

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir os órgãos subordinados nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, pro-
pondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a assessoria e supervisão ações públicas relacionadas à sua área de atuação, propondo 
soluções que visem ao atendimento das diretrizes de governo;
2. Prestar ao Secretário assistência e assessoramento; formulando e implementando políticas, projetos 
e normas;
3. Coordenar as ações de natureza administrativa, orçamentária e de gestão da informação; 
4. Gerenciar os processos e promover o aperfeiçoamento e informatização das rotinas e procedimen-
tos;
5. Assessorar na contratação e gerenciando a execução de contratos e convênios;
6. Controlar o patrimônio mobiliário e imobiliário; prestando assessoramento no planejamento, ex-
ecução e monitoramento de ações; 
7. Preparar relatórios gerenciais e de resultados; 
8. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
9. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
10. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
11. Acompanhar os prazos internos;
12. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas; 

5. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE PROTEÇÃO ANIMAL

SÍMBOLO: C.U - III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a unidade nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, propondo soluções 
que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Coordenar e fiscalizar os programas e atividades a cargo do órgão sob sua coordenação;
2. Coordenar a promoção de programas de adoção no Município;
3. Coordenar campanhas de castração e identificação em massa, gratuitas, para os animais existentes 
no Município; 
4. Supervisionar a fiscalização de denúncias feitas pelos meios disponibilizados pelo Município;
5. Coordenar programas de conscientização sobre guarda responsável, utilizando escolas, centros co-
munitários, parques, etc.;
6. Organizar as equipes de trabalho da Secretaria; 
7. Coordenar o atendimento veterinário clínico gratuito para os animais da população carente; 
8. Zelar pelo cumprimento as normas legais vigentes relacionadas ao bem-estar animal;
9. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
10. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
11. Acompanhar os prazos internos;
12. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas; 

6. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO

SÍMBOLO: C.U - III

FORMA DE PROVIMENTO: LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO

ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a unidade nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, propondo soluções 
que visem ao atendimento das diretrizes da política de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Coordenar e fiscalizar os programas e atividades a cargo do órgão sob sua coordenação;
2. Realizar estudos e planejamentos para fins de aproveitamento de recursos hídricos, bem como de 
empreendimentos correlatos;
3. Acompanhar o planejamento e a execução da políti-
ca municipal e estadual de saneamento básico em todo o Munícipio, compreendendo:  
- captação, adução, tratamento e distribuição de água;
4. Assessorar nos assuntos relativos a planejamento, construção e operação de obras de infraestrutura 
de recursos hídricos, bem como a operação e manutenção de estruturas hidráulicas, compreendendo drenagem, 
erosão urbana e controle de enchentes;
5. Organizar as equipes de trabalho da Secretaria; 
6. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
7. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
8. Acompanhar os prazos internos;
9. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
10. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas; 

ANEXO XIV
ÍNDICE E DESCRIÇÃO DOS CARGOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

1.DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO SECRETÁRIO 

SÍMBOLO: A.E.S – V

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Assessorar o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua 
área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Prestar assistência e assessoramento direto e imediato ao Secretário;
2. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário, bem como tomar as 
providências decorrentes da decisão;
3. Planejar, organizar e supervisionar trabalhos da Secretaria;
4. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às 
suas pretensões;
5. Representar o Secretário, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou cerimônias;
6. Supervisionar os serviços burocráticos da Secretaria;
7. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Secretário;
8. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável, em conformidade com a política de gover-
no;
9. Supervisionar a análise e encaminhamento de consultas, denúncias ou sugestões relacionadas a 
Secretaria, apresentadas pelas entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado;
10. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos admin-
istrativos;
11. Realizar a coleta e tabulação de dados e informações referentes à área de atuação;
12. Acompanhar e organizar as notícias e os diários oficiais, bem como legislação e normas de interesse 
de sua área de atuação;
13. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
14. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
15. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
16. Acompanhar os prazos internos;
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas;
19. O Assessor Especial de Gabinete do Secretário, equipara-se ao cargo de Secretário Municipal em 
deveres, tendo status de Secretário Adjunto, podendo assim assinar e assumir seus deveres, quando determina-
do por Portaria.

2. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO E FOMENTO AO TURISMO

SÍMBOLO: D.D – V

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir a divisão promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua área de 
atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES
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1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Departamento, 
de acordo com a política de governo;
2. Coordenador e orientar trabalhos de seleção e classificação de locais e áreas de interesse turístico, 
visando ao adequado aproveitamento dos recursos naturais e culturais, de acordo com sua natureza geográfica, 
histórica, artística e cultural, bem como realizar estudos de viabilidade econômica ou técnica;
3. Prestar assessoria nos diagnósticos das potencialidades e as deficiências para o desenvolvimento do 
turismo no Município;
4. Coordenar a criação e implantação de roteiros e rotas turísticas;
5. Coordenar a análise de estudos relativos a levantamentos sócio econômicas e culturais, na área de 
turismo ou em outras áreas que tenham influência sobre as atividades e serviços de turismo;
6. Coordenar os trabalhos de pesquisa, sistematização, atualização e divulgação das informações sobre 
a demanda turística;
7. Coordenar, orientar e elaborar planos e projetos de marketing turístico;
8. Prestar assessoria na identificação, desenvolvimento e operacionalização das formas de divulgação 
dos pontos e eventos turísticos existentes;
9. Coordenar o planejamento, organização e aplicação de programas de qualidade dos pontos e eventos 
turísticos, conforme normas estabelecidas pela Secretaria;
10. Coordenar e orientar levantamentos, estudos e pesquisas relativamente a instituições, empresas e 
estabelecimentos privados que atendam ao setor turístico;
11. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência de sua Secretaria, ainda 
que a sua execução esteja delegada a outro órgão;
12. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
13. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
14. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
15. Acompanhar os prazos internos;
16. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
17. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas;

3. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: DIRETOR DA DIVISÃO DE CULTURA

SÍMBOLO: D.D – V

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Dirigir a divisão promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua área de 
atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a direção geral e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Departamento, 
de acordo com a política de governo;
2. Coordenador e orientar trabalhos de seleção e classificação de locais e áreas de interesse cultural;
3. Prestar assessoria nos diagnósticos das potencialidades e as deficiências para o desenvolvimento da 
cultura no Município;
4. Coordenar a criação e implantação programas e eventos culturais;
5. Coordenar a análise de estudos relativos a levantamentos sócio econômicas e culturais;
6. Coordenar os trabalhos de pesquisa, sistematização, atualização e divulgação das informações sobre 
a cultura do Município;
7. Coordenar, orientar e elaborar planos e projetos de marketing de eventos culturais;
8. Prestar assessoria na identificação, desenvolvimento e operacionalização das formas de divulgação 
dos eventos culturais;
9. Coordenar o planejamento, organização e aplicação de eventos no Município, conforme normas 
estabelecidas pela Secretaria;
10. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência de sua Secretaria, ainda 
que a sua execução esteja delegada a outro órgão;
11. Registrar e controlar a tramitação interna de documentos e expedientes relacionados às atividades 
de sua atribuição;
12. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
13. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
14. Acompanhar os prazos internos;
15. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
16. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas;

4. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE TEATROS E EVENTOS

SÍMBOLO: C.U – III

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a unidade promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua área 
de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Departamento, de 
acordo com a política de governo;
2. Coordenador e fiscalizar o desenvolvimento de todas as atividades dos Teatros;
3. Autorizar e fiscalizar a utilização dos equipamentos dos teatros;
4. Supervisionar a elaboração de estudos e pareceres em processos sobre assuntos de sua competência;
5. Planejar, programar e disciplinar a utilização de recursos materiais e financeiros, necessários a ex-
ecução do plano de trabalho da unidade, de acordo com a política cultural de governo;
6. Distribuir os serviços aos órgãos e equipes sob sua responsabilidade, estudar e tomar medidas para 
racionalizar métodos de trabalho;
7. Propor ao Secretário o cronograma das atividades programadas para o ano seguinte, coma a indi-
cação dos órgãos e pessoas responsáveis pela execução;
8. Elaborar estudos e pareceres em processos sobre assuntos de sua competência;
9. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
10. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
11. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
12. Acompanhar os prazos internos;
13. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
14. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas;

5. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO

SÍMBOLO: C.U – III

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a unidade promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua área 
de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a unidade, de acordo 
com a política de governo;
2. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pela Secretaria;
3. Supervisionar na catalogação do patrimônio histórico municipal;
4. Distribuir os serviços aos órgãos e equipes sob sua responsabilidade, estudar, tomar medidas para 
racionalizar métodos de trabalho;
5. Propor ao Secretário o cronograma das atividades programadas para o ano seguinte, coma a indi-
cação dos órgãos e pessoas responsáveis pela execução;
6. Dialogar com as unidades envolvidas na preservação do patrimônio histórico;
7. Elaborar estudos e pareceres em processos sobre assuntos de sua competência;
8. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
9. Acompanhar os procedimentos de registro e tombamento de bens, apresentando relatórios periódi-
cos para conhecimento do Secretário;
10. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
11. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
12. Acompanhar os prazos internos;
13. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
14. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas;

6. DESCRIÇÃO DE CARGO

CARGO: CHEFE DE UNIDADE DE MÚSICA

SÍMBOLO: C.U – III

FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração

  ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação, ou Curso Técnico Com-
pleto ou Curso Técnico Incompleto em formação.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

Chefiar a unidade promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas à sua área 
de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de governo.

ATRIBUIÇÕES

1. Exercer a chefia e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados a Unidade de Música, 
de acordo com a política de governo;
2. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pela Secretaria;
3. Propor, elaborar, coordenar e executar programas, projetos e atividades administrativas e ou de 
natureza técnica que visem à valorização, ao desenvolvimento e à difusão das manifestações culturais;
4. Orientar na elaboração de projetos, classificar e estimular o encaminhamento de projetos sociais e 
culturais relacionados às áreas de conhecimento em Música;
5. Distribuir os serviços aos órgãos e equipes sob sua responsabilidade, estudar, tomar medidas para 
racionalizar métodos de trabalho;
6. Propor ao Secretário o cronograma das atividades programadas para o ano seguinte, coma a indi-
cação dos órgãos e pessoas responsáveis pela execução;
7. Elaborar estudos e pareceres em processos sobre assuntos de sua competência;
8. Fornecer ao Secretário, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, aval-
iação e revisão dos programas e projetos pelos quais é responsável;
9. Elaborar ofícios, comunicados e outros documentos afetos à sua atribuição;
10. Solicitar à autoridade competente o material necessário ao desenvolvimento das atividades de sua 
competência;
11. Acompanhar os prazos internos;
12. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais;
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas;

VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL
DESPACHO DA DIRETORIA 07 DE JUNHO DE 2017



Página 5315/06/2017

PRODUTOS E SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE: LAUDA 22
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL – ÁREA DE ALIMENTOS

(Prot.1123/2017, Proc.0525/2017, Atividade: Forn. de Alim. Prep. Prepond. para Empresas – ANA PAULA FELICIANO 
BORBA MEI), (Prot.1249/2017, Proc.0545/2017, Atividade: Ambulante – SAER MOHAMAD MEI), (Prot.1278/2017, 
Proc.0552/2017, Atividade: Bar – CLÁUDIA CORRÊA LEITE DOMINGUES MEI).

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.1435/2017, Proc.0355/2011, Atividade: Cantina – VANDA VAZ PINTO CANTINA ME).

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL – ÁREA DA SAÚDE
(Prot.0830/2017, Proc.0505/2017, Atividade: Serviços Móveis de Atendimento a Urgências, Exceto por UTI Móvel – COR-
PO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO), (Prot.0695/2017, Proc.0481/2017, 
Atividade: Condicionamento Físico – STUDIO DE PILATES E PERSONAL TALITA E SAIONARA LTDA ME), 
(Prot.1328/2017, Proc.0563/2017, Atividade: Consultório Odontológico – WILLIAN MIRANDA ALVES).

ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ENDEREÇO – ÁREA DA SAÚDE
(Prot.1353/2017, Proc.0238/2005, Atividade: Psicologia – Rua Padre Albuquerque, 839, Centro – EDNELSON FIÚZA 
DE OLIVEIRA), (Prot.1351/2017, Proc.0263/2013, Atividade: Psicologia – Rua Padre Albuquerque, 839, Centro –THAÍS 
SOUSA E SILVA).

ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – RESP. LEGAL – ÁREA DA SAÚDE
(Prot.1334/2017, Proc.0012/1995, Atividade: Instituição de Longa Permanência para Idosos – Alison Souto Carbonario – 
LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAPETININGA).
ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – BAIXA DE RESP. TÉCNICO – ÁREA DA SAÚDE
(Prot.1013/2017, Proc.0481/2017, Atividade: Condicionamento Físico – Ariele de Freitas Bellinassi (Subst. 1) e Ailen Mar-
cela Galvão Martins (Subst. 2) – STUDIO DE PILATES E PERSONAL TALITA E SAIONARA LTDA ME).

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot.1222/2017, Proc.0665/2015, Atividade: Fisioterapia – CLAÚDIO LUIZ MÜLLER BOTELHO), (Prot.1339/2017, 
Proc.0120/2009, Atividade: Consultório Médico – LPR CLÍNCIA ESPECIALIZADA LTDA), (Prot.1238/2017, 
Proc.1129/1997, Atividade: Consultório Médico com Recursos para Realização de Procedimentos Cirúrgicos – CLÁUDIO 
BARSANTI WEY), (Prot.0011/2017, Proc.0108/2014, Atividade: Clínica Veterinária com Dispensário de Medicamentos 
– HELENO APARECIDO ROBERTO), (Prot.1354/2017, Proc.0238/2005, Atividade: Psicologia – EDNELSON FIÚZA 
DE OLIVEIRA), (Prot.1352/2017, Proc.0263/2013, Atividade: Psicologia – THAÍS SOUSA E SILVA).

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DA SAÚDE
(Prot.1411/2017, Proc.0160/2017, Atividade: Cabeleireiro – VIVIANE GRAZIELI RIBEIRO SIMÕES MEI).

ERRATA LAUDA 21 (PUBLICADA EM 03/06/2017)
(RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DA SAÚDE: Onde se lê: Proc.0665/2017, leia-se: 
0665/2015), (Onde se lê: Prot.1291/2017, Atividade: Consultório Médico com Recurso para Realização de Procedimentos 
Cirúrgicos, leia-se: Clínica Médica com Recurso para Realização de Procedimentos Cirúrgicos).

JANAINA SANCHEZ
COORDENADORA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL
DESPACHO DA DIRETORIA 14 DE JUNHO DE 2017

PRODUTOS E SERVIÇOS RELACIONADOS À SAÚDE: LAUDA 23
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL – ÁREA DE ALIMENTOS

(Prot.1254/2017, Proc.0547/2017, Atividade: Lanchonete – LUCIANA GIMENES DOS SANTOS ME), (Prot.1402/2017, 
Proc.0575/2017, Atividade: Ambulante – GLÁUCIA MACHADO RIBEIRO MEI), (Prot.1368/2017, Proc.0568/2017, 
Atividade: Bar – ANGELINA DA SILVA RODRIGUES CARDOSO MEI), (Prot.1310/2017, Proc.0557/2017, Atividade: 
Minimercado – JOSÉ NATAL TELES MEI).

CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE ALIMENTOS
(Prot.1487/2017, Proc.0779/2015, Atividade: Padaria – BRUNO FERNANDES CORRÊA ME), (Prot.1486/2017, 
Proc.0356/2014, Atividade: Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças Intermunicipais, In-
terestaduais e Internacionais – TRANSPORTADORA SALES & ANTUNES LTDA ME).

DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL – ÁREA DA SAÚDE
(Prot.1347/2017, Proc.0565/2017, Atividade: Consultório Odontológico – ANDREZA DE SOUZA PEREIRA 
ME), (Prot.1209/2017, Proc.0540/2017, Atividade: Análises Clínicas – ABEL RODRIGUES DOS SANTOS EPP), 
(Prot.1208/2017, Proc.0539/2017, Atividade: Clínica Médica com Recursos para Realização de Exames Complementa-
res – ABEL RODRIGUES DOS SANTOS EPP), (Prot.1149/2017, Proc.0560/2017, Atividade: Eq. RX Odontológico 
– MARCOS EDUARDO KIRA).

ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ENDEREÇO – ÁREA DA SAÚDE
(Prot.1296/2017, Proc.0019/2016, Atividade: Psicologia – Rua Coronel Fernando Prestes, 647, Centro – LAUANA GAR-
CIA PIRES).

ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – RESP. LEGAL – ÁREA DA SAÚDE
(Prot.1373/2017, Proc.0409/2011, Atividade: Captação, Distribuição e Tratamento de Água – Alessandra Tomikura Morelli 
Nogueira – AUTO POSTO DE SERVIÇOS RODO SUL LTDA), (Prot.1376/2017, Proc.0352/2009, Atividade: Captação, 
Distribuição e Tratamento de Água – Alison Souto Carbonario – LAR SÃO VICENTE DE PAULO).

ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – RAZÃO SOCIAL – ÁREA DA SAÚDE
(Prot.1374/2017, Proc.0409/2011, Atividade: Captação, Distribuição e Tratamento de Água – AUTO POSTO DE SERVI-
ÇOS RODO SUL LTDA).

ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS – ASSUNÇÃO DE RESP. TÉCNICO – ÁREA DA SAÚDE
(Prot.1407/2017, Proc.1161/2003, Atividade: Fonoaudiologia – Paula Cristiane Sevilha Tavernaro (Subst. 1) – CRFa 1.672 
– CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA ITAPETININGA LTDA), (Prot.1407/2017, Proc.1161/2003, Atividade: Fonoau-
diologia – Maria Sílvia Sacco (Subst. 2) – CRFa 11.918 – CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA ITAPETININGA LTDA), 
(Prot.1407/2017, Proc.1161/2003, Atividade: Fonoaudiologia – Paula Roberta Nogueira (Subst. 3) – CRFa 19.366 – CLÍ-
NICA DE FONOAUDIOLOGIA ITAPETININGA LTDA).

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DE SAÚDE
(Prot.0593/2017, Proc.0019/2016, Atividade: Psicologia – LAUANA GARCIA PIRES), (Prot.1275/2017, Proc.0140/2010, 
Atividade: Psicologia – FABIANA PAULOSSO MANELLA), (Prot.0507/2017, Proc.0040/2002, Atividade: Consultório 
Odontológico – MARCOS EDUARDO KIRA), (Prot.1319/2017, Proc.0227/2009, Atividade: Com. Atac. de Prod. Odon-
tológicos – A DENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS CLÍNICOS, ODONTOLÓGICOS E CIRÚRGICOS LTDA ME).

INDEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ÁREA DA SAÚDE
(Prot.1396/2017, Proc.0574/2017, Atividade: Estética – JADIANE DA SILVA RIBEIRO MEI).

JANAINA SANCHEZ
COORDENADORA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

RESOLUÇÃO N° 008/2017 – CMDCA

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 
5.750, de 25 de setembro de 2013 e suas alterações, bem como, na Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Ado-
lescente) e demais dispositivos legais; 

Considerando o artigo 2º da Lei Municipal n.º 5.750, de 25 de setembro de 2013 e suas alterações, onde os Conselhos 
Tutelares I e II de Itapetininga passam a constituir um único CONSELHO TUTELAR, composto por 10 (dez) membros.

Considerando que o Município de Itapetininga realizou no dia 05 de junho de 2016, Eleição de Membro Suplente para 
Conselheiro Tutelar;

Considerando o preconizado no inciso III, do Art. 58 da Lei Municipal n° 5.750 de 2013 e suas alterações, que determina 
que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente expedirá declaração de cargo vago;

RESOLVE: 

Art. 1º - DECLARAR que a partir de 11 de janeiro de 2017, o Conselho Tutelar de Itapetininga, possui 01 (um) cargo vago, 
em razão do pedido de exoneração da Conselheira Tutelar VANESSA LEITE LOPES, a partir de 15 de junho de 2017, 
conforme solicitação contida no Ofício nº 180/2017 – C.T., datado de 08/06/2017, protocolado neste CMDCA.

Art. 2º - Esta RESOLUÇÃO entra em vigor a partir da presente data, revogando-se as disposições em contrário. Registre-se, 
Publique-se, Cumpra-se.

Itapetininga, 14 de junho de 2017.

ROSANGELA APARECIDA A. NERY NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CMDCA

RESOLUÇÃO N° 009/2017 – CMDCA
O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 
5.750, de 25 de setembro de 2013 e suas alterações, bem como, na Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Ado-
lescente) e demais dispositivos legais; 

Considerando o artigo 2º da Lei Municipal n.º 5.750, de 25 de setembro de 2013 e suas alterações, onde os Conselhos 
Tutelares I e II de Itapetininga passam a constituir um único CONSELHO TUTELAR, composto por 10 (dez) membros.

Considerando que o Município de Itapetininga realizou no dia 5 de junho de 2016, Eleição de Membro Suplente para 
Conselheiro Tutelar;

Considerando o preconizado no inciso III, do Art. 58 da Lei Municipal n° 5.750 de 2013 e suas alterações, que determina 
que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente expedirá declaração de cargo vago;

Considerando a Resolução n° 08/2017, de 14 de junho de 2017, publicada no Semanário Oficial, declarando que a partir de 
15 de junho de 2017, o Conselho Tutelar de Itapetininga, possui 01 (um) cargo vago, em razão da exoneração de 01 (um) 
membro, de acordo com Portaria, publicada no Semanário Oficial do Município de Itapetininga.

RESOLVE: 

Art. 1º - A fim de suprir ao cargos vago, contido na Resolução n° 08/2017, de 14 de junho de 2017, este CMDCA CON-
VOCA a candidata habilitada no EDITAL Nº 001/2016 - Eleição de Membro Suplente do Conselho Tutelar, a Senhora 
PATRÍCIA FERNANDA FRANÇA BIANCHI DUTIL, para comparecer impreterivelmente até às 16:30 horas do dia 
21/06/2017, na Casa dos Conselhos, sito à Rua Cônego Cizenando Cruz Dias, n.° 935 – Centro, a fim de manifestar inter-
esse na nomeação para o cargo de Conselho Tutelar de Itapetininga, quadriênio 2016/2019, de acordo com a Lei Municipal 
nº 5.750, de 25 de setembro de 2013 e demais dispositivos legais, obedecendo à ordem de votação.

Art. 2º - Esta RESOLUÇÃO entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Regis-
tre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Itapetininga, 14 de junho de 2017.

ROSANGELA APARECIDA A. NERY NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CMDCA

JULGAMENTO DE RECURSOS, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017

Processo n° 730/2017, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE 
FORMA INTERMUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO 
DO ANEXO I DO EDITAL  – (COTA RESERVADA, NOS TERMOS DO ART. 48, III DA LEI COMPLEMENTAR N° 
123/2006, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 147/14) – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
realizado conforme ata de sessão pública, datada de 26 de maio de 2017, com a presença do pregoeiro oficial e da equipe de 
apoio desta Prefeitura Municipal de Itapetininga, HOMOLOGO todo o procedimento realizado que ADJUDICOU o objeto 
licitado à proponente:, conforme itens e valores unitários abaixo:
EMPRESA DE ÔNIBUS CIRCULAR NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA

Item Quanti-
dade

Unid. Tipo 
Cota

Descrição Vlr.  Unt. 
Estimado(R$)

Vlr Total 
Estimado(R$)

1 112.500 KM Aberta TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A 
CIDADE DE SÃO PAULO - PERCUR-
SO:- HOSPITAL DAS CLINICAS, TADEU 
CVITAL, AACD, AC CAMARGO, ALBERT 
EINSTEIN, VILA MARIANA, APAE, DAN-
TE PAZZANEZZI, EMILIO RIBAS, GRAAC, 
HOSPITAL DO CANCER, HOSPTAL DOS 
RINS, INSTITUTO DO CANCER, PEROLA 
BRAINTON, SANTA CASA DE MISERI-
CORDIA, SANTA CASA MARTINS FON-
TES, INCOR, HOSPITAL BRIGADEIRO, 
BENEFICIENCIA PORTUGUESA, CLINI-
CAS, DR AGUIAR, SERVIDOR PUBLICO, 
BARRA FUNDA E IPMED, HELIOPOLIS, 
AME BARRADAS. CAPACIDADE MÍNIMA 
DE 46 LUGARES CADA.

R$5,49 R$617.625,00

2

26.250 KM Aberta TRANSPORTE DE PESSOAS PARA MU-
TIRÃO DE CONSULTAS AGENDADAS - 
PERCURSO: SOROCABA, SALTO DE ITU, 
SALTO DE PIRAPORA E OUTRAS. CAPA-
CIDADE MÍNIMA DE 46 LUGARES. 

R$5,49 R$144.112,50

3 52.500 KM Aberta TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A 
CIDADE DE SOROCABA. - PERCUR-
SO: HOSPITAL REGIONAL LEONOR DE 
BARROS, SANTA LUCINDA, NUCLEON, 
HOSPITAL EVANGÉLICO, ASSOCIAÇÃO 
CRIANÇA, AFISSORE, APADAS, BOS, 
SANTA CASA E GEPACI. CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 46 LUGARES. 

R$5,49 R$288.225,00

MARCIO FERNANDES DA SILVA LOCADORA E TRANSPORTADORA LTDA
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Item Quanti-
dade

Unid. Tipo 
Cota

Descrição Vlr.  Unt. 
Estimado(R$)

Vlr Total 
Estimado(R$)

4 97.500 KM Aberta TRANSPORTE DE PESSOAS PARA A 
CIDADE DE BARRETOS, RIBEIRÃO E 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. - PERCUR-
SO: HOSPITAL PIO XII, HOSPITAL 
DAS CLÍNICAS, RIBEIRÃO PRETO, 
HOSPITAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 28 LUGA-
RES. A CONTRATADA DEVERÁ FOR-
NECER MOTORISTA DEVIDAMEN-
TE HABILITADO. DESPESAS COM 
MOTORISTA, ENCARGOS SOCIAIS 
E PREVIDENCIÁRIOS, EVENTUAIS 
MULTAS, COMBUSTÍVEL, MANU-
TENÇÃO DO VEICULO, PEDÁGIO E 
DEMAIS OBRIGAÇÕES REFEREN-
TES AO VEÍCULO OFERECIDO SE-
RÃO POR CONTA DA CONTRATADA. 

R$3,35 R$326.625,00

EM TODAS AS LINHAS AS CONTRATADAS DEVERÃO FORNECER MOTORISTAS DEVIDAMENTE HA-
BILITADOS. AS DESPESAS COM MOTORISTA, ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS, EVENTUAIS 
MULTAS, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO DO VEICULO, PEDÁGIO E DEMAIS OBRIGAÇÕES REFEREN-
TE AO VEICULO OFERECIDO SERÃO POR CONTA DA CONTRATADA. A CONTRATADA DEVERA TER DU-
RANTE TODO O PERIODO DE VIGENCIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, APOLICE DE 
SEGURO A FAVOR DE TERCEIROS POR DANOS MATERIAS E CORPORAIS, E A FAVOR DE PASSAGEIROS 
POR MORTE OU INVALIDEZ. VALORES MINIMOS DA APOLICE DE SEGURO: A) R$ 20.000,00 POR PAS-
SAGEIROS COM COBERTURA PARA MORTE, INVALIDEZ; B) R$ 30.000,00 CONTRA DANOS MATERIAIS 
E TERCEIROS; C) R$ 30.000,00 CONTRA DANOS CORPORAIS E TERCEIROS; VEICULO DE FABRICAÇÃO 
NÃO SUPERIOR A 05 ANOS, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. NO CASO DE MANUTENÇÃO DO 
VEICULO OU FALHA MECANICA O MESMO DEVERÁ SER SUBSTITUIDO IMEDIATAMENTE POR VEICU-
LO COM A MESMA CAPACIDADE DE LUGARES. O VEICULO FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA 
SAÚDE, INCLUSIVE AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS E PERIODO NOTURNO QUANDO NECES-
SARIO. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ MANTER EM LOCAL VISIVEL UM PLACA COM OS DIZERES  
“À SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA”. RECLAMAÇÕES E DENUNCIAS ATRAVES 
DO TELEFONE 156. A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO, ALÉM 
DA APRESENTAÇÃO DO REGISTRO JUNTO A ARTESP - AGÊNCIA REGULADORA DE VIAGENS DO ESTA-
DO DE SÃO PAULO.

O valor total homologado/adjudicado do Pregão Presencial nº 39/2017 é de R$1.376.587,50 (um milhão, trezentos e setenta 
e seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Ocorreu a interposição de recursos por parte da Empresa 
de Ônibus Circular Nossa Senhora Aparecida Ltda – Protocolo nº 24.754/2017, sendo o mesmo julgado pelo parecer jurí-
dico nº2.306/2011 da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, opinando-se pelo deferimento do mesmo. Deste modo, 
ficam REVOGADOS os itens 05, 06, 07 e 08.   Itapetininga, 14 de junho de 2017.

JOÃO LUÍS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS
DECRETO Nº 1.571 DE 02/01/17

RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 206/2016
PROCESSO Nº 310/2016, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA O ENSINO IN-
FANTIL E FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS.

O Departamento de Gestão de Suprimentos e Contratos, ao analisar o Termo de Homologação do processo em epígrafe, 
verificou a necessidade de RETIFICAÇÃO uma vez que a amostra dos  itens 341 e 350 foi aprovada dentro dos requisitos 
estabelecidos, conforme traz o laudo apresentado pela Secretaria Municipal de Educação, nesses termos, inclui-se os itens 
341 e 350 tal qual segue:

Empresa vencedora dos itens 341 e 350: TECMAT DISTR. COM. EMPR. EIRELLI ME CNPJ/CPF: 06.162.104/0001-89

Item Qtdd. Unid. Tipo Cota Descrição Vl. Unitário Vl. Total

341 150,0000 UN Reservada RECADO AUTO ADESIVO 
EM PAPEL OFF SET 76MM  X  
76MM BLOCO POP UP  COM 
100FLS.AMARELO  - DES-
CRITIVO ANEXO

R$ 1,50 R$ 225,00

350 500,0000 UN Reservada REFIL DE SILICONE P/PIS-
TOLA DE COLA QUENTE 

R$10,32 R$5.160,00

Isto posto, o valor total homologado/adjudicado é de: R$2.289.929,64 (Dois Milhões Duzentos E Oitenta E Nove Mil 
Novecentos E Vinte E Nove Reais E Sessenta E Quatro Centavos). Fica RETIFICADO a homologação e ficam mantidas 
as demais informações do processo em epígrafe. Itapetininga, 14 de junho de 2017. 

LEANDRO JUSTO PEDROSO
SUPERVISOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO SUPRIMENTOS E CONTRATOS

JOÃO LUÍS DE SOUSA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESAS
DECRETO Nº 1.571 DE 02/01/17

EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2017
CONTRATADA: MAR Assessoria e Importação, Exportação e Serviços de Intermediação LTDA. CONTRATANTE: 
Município de Itapetininga. Processo nº 853/2017. MODALIDADE: Dispensa de licitação 28/2017. OBJETO: Contrata-
ção de empresa especializada na intermediação no processo de importação de medicamento RCF para atender pacientes 
S.V.C.L. em atendimento à ordem judicial nº. 1000915-11.2017.8.26.0269 pelo período de 03 meses - Secretaria Municipal 
de Saúde. Valor Total: R$ 16.200,00. Vigência 03 meses. ASSINATURA: 15.05.2017. 
Itapetininga, 14.06.2017.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

AVISO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES
OS EDITAIS DE ABERTURA ABAIXO RELACIONADOS FICARÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.ITAPETI-
NINGA.SP.GOV.BR NO ÍCONE DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE CORRESPONDENTE.

NOVA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2017
PROCESSO Nº 1011/2017 TIPO: menor preço por item OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATEN-
DER PACIENTE COM DESTINO PARA CIDADE BARRETOS PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA, PE-

RIODO DE 12 MESES - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
(EPP), COM A APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 49, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006. Fica alterada a sessão de abertura para o dia 03.07.2017 às 14:00 horas – Sala II.

NOVA DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2017
PROCESSO Nº 1079/2017 TIPO: menor preço por item OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GLICEMIA PELO 
PERÍODO DE 12 MESES – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Fica alterada a sessão de abertura para o dia 
03.07.2017 às 09:00 horas – Sala I.

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº062/2017 
(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO Nº 308/2017 TIPO: menor preço por item OBJETO: aquisição de tintas para Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), COM A 
APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 49, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. Fica 
retificada a publicação do Semanário Oficial da Prefeitura de Itapetininga quanto a data de abertura do certame, pois onde 
se lê: “Sessão De Abertura para o Dia 05.07.2017 ÁS 09:00 HORAS – Sala II”; Leia-se: “Sessão De Abertura para o Dia 
07.07.2017 ÁS 09:00 HORAS – Sala I”. 

NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2017
PROCESSO Nº 1.129/2017 TIPO: menor preço por item OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS  PARA A SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (AUTOMÓVEIS, MINIVAN, CAMINHÃO CABINE DUPLA COM BAÚ) E 
MOTOCICLETAS E AUTOMÓVEIS PARA A GUARDA MUNICIPAL DE ITAPETININGA – SECRETARIA MU-
NICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA. Fica alterada a sessão de abertura para o dia 03.07.2017 ÁS 14:00 HORAS 
– Sala I.
 

NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº063/2017
PROCESSO Nº 819/2017 TIPO: menor preço por item OBJETO: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A GUAR-
DA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUE-
NO PORTE (EPP), COM A APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 49, INCISO II DA LEI COMPLE-
MENTAR Nº 123/2006. Fica alterada  a data abertura para o dia 07.07.2017 ÁS 14:00 HORAS – Sala I. 

NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2017
PROCESSO Nº 880/2017 – OBJETO: Contratação de empresa para elaboração de projeto técnico de avaliação preliminar 
do antigo lixão do Município de Itapetininga - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - EXCLUSIVO PARA MICRO-
EMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), COM A APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA 
NO ARTIGO 49, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006. TIPO: Menor Preço Global. Fica alterada a 
data de abertura do certame, sendo que os envelopes de participação deverão ser protocolizados até as 10:00 horas do dia 
10.07.2017 no Setor de Atende Fácil da Prefeitura de Itapetininga, sito a Praça dos Três Poderes nº 1.000 – Jardim Marabá. 
A sessão de abertura será realizada no mesmo dia às 10:30 horas na sala de reuniões do Setor de licitação, no mesmo ende-
reço. O edital ficará disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br no ícone Licitações – Tomada de Preços.

NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº065/2017 (SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS)

PROCESSO Nº 25/2017 TIPO: menor preço por lote OBJETO: aquisição de filtros para manutenção de veículos e máqui-
nas da frota Municipal - Secretaria Municipal de Obras e Serviços. Fica alterada a sessão de abertura para o dia 11.07.2017 
ÁS 09:00 HORAS – Sala I. 

NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº066/2017 (SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS)

PROCESSO Nº 822/2017 TIPO: menor preço por item OBJETO: locação de máquina escavadeira e caminhão munck 
para as Secretarias Municipais de Obras e Serviços e Educação. Fica alterada a sessão de abertura para o dia 10.07.2017 
ÁS 14:00 HORAS – Sala II. 

NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017
PROCESSO Nº 667/2017 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES PARA A AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE LOCALI-
ZADAS NOS BAIRROS BELO HORIZONTE E BELA VISTA - EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME) 
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP), COM A APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 49, 
INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 – CONVÊNIO FEDERAL DO FUNDO NACIONAL DE SAÚ-
DE – PROPOSTA Nº 13781.0690001/14-003 – PORTARIA – 339-04/03/2013. TIPO: Menor Preço Global. Fica alterada 
a data de abertura do certame, sendo que os envelopes de participação deverão ser protocolizados até as 10:00 horas do dia 
12.07.2017 no Setor de Atende Fácil da Prefeitura de Itapetininga, sito a Praça dos Três Poderes nº 1.000 – Jardim Marabá. 
A sessão de abertura será realizada no mesmo dia às 10:30 horas na sala de reuniões do Setor de licitação, no mesmo ende-
reço. O edital ficará disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br no ícone Licitações – Tomada de Preços.

NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2017
PROCESSO Nº 1133/2017 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO 
DA UNIDADE DE ATENDIMENTO À SAÚDE DO JARDIM BELA VISTA, CONFORME MEMORIAL DESCRITI-
VO, CRONOGRAMA, PLANILHA E PROJETOS - CONVÊNIO FEDERAL DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE 
– PROPOSTA Nº 13781.0690001/14-003 – PORTARIA – 339-04/03/2013. TIPO: Menor Preço Global. Fica alterada a 
data de abertura do certame, sendo que os envelopes de participação deverão ser protocolizados até as 14:00 horas do dia 
12.07.2017 no Setor de Atende Fácil da Prefeitura de Itapetininga, sito a Praça dos Três Poderes nº 1.000 – Jardim Marabá. 
A sessão de abertura será realizada no mesmo dia às 14:30 horas na sala de reuniões do Setor de licitação, no mesmo ende-
reço. O edital ficará disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br no ícone Licitações – Tomada de Preços.

EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2017
PROCESSO Nº 1190/2017 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO 
DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DO RECHAN – RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 
SAÚDE – CONFORME PROPOSTA 13781.0690001/14-005 E PORTARIA 340-04/03/2013 E 1160 DE 17/05/2014 
– CONVÊNIO FEDERAL. TIPO: Menor Preço Global. Os envelopes de participação deverão ser protocolizados até as 
10:00 horas do dia 13.07.2017 no Setor de Atende Fácil da Prefeitura de Itapetininga, sito a Praça dos Três Poderes nº 1.000 
– Jardim Marabá. A sessão de abertura será realizada no mesmo dia às 14:30 horas na sala de reuniões do Setor de licitação, 
no mesmo endereço. O edital ficará disponível no site www.itapetininga.sp.gov.br no ícone Licitações – Tomada de Preços.

Maiores informações através dos telefones (15) 3376-9639/9608/9552. Itapetininga, 14 de junho de 2017. 

JOÃO LUÍS DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017
PROCESSO Nº 330/2017 – OBJETO: aquisição de hortifrutigranjeiros para as unidades escolares municipais - setor de 
alimentação escolar - Secretaria Municipal De Educação (Sistema De Registro De Preços). Considerando a impugnação ao 
edital realizada pelo Sr. Yoshihiro Sakashita – Protocolo nº26666/2017, fica SUSPENSO o certame para a análise e parecer 
jurídico sobre o referido expediente. Após a análise será o edital republicado com nova data de abertura e publicado para 
conhecimento público. Itapetininga, 14 de junho de 2017.

LEANDRO JUSTO PEDROSO
PREGOEIRO OFICIAL
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ATO DA MESA Nº 42/2017
Dispõe sobre nomeação de funcionário da Câmara Municipal de Itapetininga
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, nos termos das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 26, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,
R E S O L V E:
Art. 1° Nomear a senhora Bruna Ludwig, no cargo de Agente Operacional de Apoio, Escala CE3, para preen-
chimento de cargo do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga, em decorrência de aprovação 
em concurso público. 
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Itapetininga, 05 de junho de 2017.

ANTÔNIO ETSON BRUN MILTON NERY NETO

PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE

JOSÉ EDUARDO GOMES FRANCO ANTÔNIO CARLOS MARCONI

1º SECRETÁRIO 2º SECRETÁRIO

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

ALEXANDRE VALENTINO FREIRE
DIRETOR-GERAL

ATO DA MESA Nº 43/2017
Dispõe sobre nomeação de funcionário da Câmara Municipal de Itapetininga
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, nos termos das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 26, inciso III, da Lei Orgânica Municipal,
R E S O L V E:
Art. 1° Nomear a senhora Thaís de Souza Machado Pereira, no cargo de Agente Operacional de Apoio, Escala 
CE3, para preenchimento de cargo do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Itapetininga, em decorrência 
de aprovação em concurso público. 
Art. 2º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Itapetininga, 05 de junho de 2017.

ANTÔNIO ETSON BRUN MILTON NERY NETO

PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE

JOSÉ EDUARDO GOMES FRANCO ANTÔNIO CARLOS MARCONI

1º SECRETÁRIO 2º SECRETÁRIO

Este ato foi registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

ALEXANDRE VALENTINO FREIRE
DIRETOR-GERAL

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Itapetininga torna público para conhecimento dos interessados, que está aberta a lic-
itação, na modalidade de Pregão Presencial nº 02/2017, do tipo Menor Preço, para escolha da proposta mais 
vantajosa para a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos eletrônicos (câmera fotográfica 
digital, microfones, kit lapela e fone de ouvido) e de informática (microcomputadores e escaneres) para Câmara 
Municipal de Itapetininga.
Os documentos referentes ao credenciamento e os envelopes de proposta e habilitação serão recebidos pelo 
Pregoeiro até as 14 horas, horário de Brasília, do dia 04 de julho de 2017, na sede da Câmara Municipal de Ita-
petininga, sito à Rua José Soares Hungria, nº 489, Jardim Marabá, Itapetininga-SP, sendo que a sessão pública 
dirigida pelo Pregoeiro se dará a seguir, no mesmo dia e local nos termos da legislação vigente.
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima e poderá ser retirado no horário 
de expediente, ou seja, das 12 às 18 horas. Além de estar disponível no site da Câmara, através do endereço: 
www.camaraitapetininga.sp.gov.br
Maiores informações poderão ser obtidas na Câmara Municipal de Itapetininga – Setor de Licitações, ou at-
ravés do telefone (15) 3275-7600.
Itapetininga, 14 de junho de 2017.

Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
ESTADO DE SÃO PAULO

AVISO DE LICITAÇÃO

A Câmara Municipal de Itapetininga torna público para conhecimento dos interessados, que está aberta a lic-
itação, na modalidade de Pregão Presencial nº 03/2017, do tipo Menor Preço, para escolha da proposta mais 
vantajosa para a contratação de empresa para o fornecimento de produtos de limpeza e equipamentos de limpe-
za para a Câmara Municipal de Itapetininga.
Os documentos referentes ao credenciamento e os envelopes de proposta e habilitação serão recebidos pelo 
Pregoeiro até as 14 horas, horário de Brasília, do dia 05 de julho de 2017, na sede da Câmara Municipal de Ita-
petininga, sito à Rua José Soares Hungria, nº 489, Jardim Marabá, Itapetininga-SP, sendo que a sessão pública 
dirigida pelo Pregoeiro se dará a seguir, no mesmo dia e local nos termos da legislação vigente.
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima e poderá ser retirado no horário 
de expediente, ou seja, das 12 às 18 horas. Além de estar disponível no site da Câmara, através do endereço: 
www.camaraitapetininga.sp.gov.br
Maiores informações poderão ser obtidas na Câmara Municipal de Itapetininga – Setor de Licitações, ou at-
ravés do telefone (15) 3275-7600.
Itapetininga, 14 de junho de 2017.

Presidente da Câmara Municipal de Itapetininga
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Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

CAMARA MUNICIPAL

01 CAMARA MUNICIPAL

01.01 CAMARA MUNICIPAL

01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

01.031.0058.1026 CONSTRUÇÃO DE PRORIOS MUNICIPAIS

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  200.000,00  0,00  200.000,00  200.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1 1

01.031.0058.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO 

3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E  270.000,00  0,00  270.000,00  181.876,95  69.741,36  18.381,69  88.123,05  0,00  69.741,36  18.381,69  88.123,05  0,00  69.741,36  18.381,69  88.123,05  0,00 2 1

1 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL  66.695,00  18.381,69  85.076,69  0,00  66.695,00  18.381,69  85.076,69  0,00  66.695,00  18.381,69  85.076,69  0,00

6 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL  3.046,36  0,00  3.046,36  0,00  3.046,36  0,00  3.046,36  0,00  3.046,36  0,00  3.046,36  0,00

3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  5.000,00  0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 3 1

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -   6.600.000,00  0,00  6.600.000,00  4.542.362,60  1.626.726,52  430.910,88  2.057.637,40  0,00  1.626.726,52  430.910,88  2.057.637,40  0,00  1.626.726,52  430.910,88  2.057.637,40  0,00 4 1

1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  879.193,29  253.833,43  1.133.026,72  0,00  879.193,29  253.833,43  1.133.026,72  0,00  879.193,29  253.833,43  1.133.026,72  0,00

33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  163.177,09  45.629,31  208.806,40  0,00  163.177,09  45.629,31  208.806,40  0,00  163.177,09  45.629,31  208.806,40  0,00

37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  22.780,09  5.935,91  28.716,00  0,00  22.780,09  5.935,91  28.716,00  0,00  22.780,09  5.935,91  28.716,00  0,00

42 FÉRIAS INDENIZADAS  2.426,67  0,00  2.426,67  0,00  2.426,67  0,00  2.426,67  0,00  2.426,67  0,00  2.426,67  0,00

43 13º SALÁRIO  27.190,91  0,00  27.190,91  0,00  27.190,91  0,00  27.190,91  0,00  27.190,91  0,00  27.190,91  0,00

44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  42.002,76  3.875,98  45.878,74  0,00  42.002,76  3.875,98  45.878,74  0,00  42.002,76  3.875,98  45.878,74  0,00

45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  32.627,72  2.906,96  35.534,68  0,00  32.627,72  2.906,96  35.534,68  0,00  32.627,72  2.906,96  35.534,68  0,00

60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS  455.665,33  116.921,29  572.586,62  0,00  455.665,33  116.921,29  572.586,62  0,00  455.665,33  116.921,29  572.586,62  0,00

99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  1.662,66  1.808,00  3.470,66  0,00  1.662,66  1.808,00  3.470,66  0,00  1.662,66  1.808,00  3.470,66  0,00

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  700.000,00  0,00  700.000,00  471.442,83  179.514,06  49.043,11  228.557,17  49.043,11  179.514,06  49.043,11  228.557,17  0,00  133.245,29  46.268,77  179.514,06  49.043,11 5 1

2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  179.514,06  49.043,11  228.557,17  49.043,11  179.514,06  49.043,11  228.557,17  0,00  133.245,29  46.268,77  179.514,06  49.043,11

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL  130.000,00  0,00  130.000,00  112.088,93  17.158,78  752,29  17.911,07  0,00  17.158,78  752,29  17.911,07  0,00  17.158,78  752,29  17.911,07  0,00 6 1

99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL  17.158,78  752,29  17.911,07  0,00  17.158,78  752,29  17.911,07  0,00  17.158,78  752,29  17.911,07  0,00

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  50.000,00  0,00  50.000,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 7 1

3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -  800.000,00  0,00  800.000,00  701.333,96  73.731,56  24.934,48  98.666,04  24.934,48  73.731,56  24.934,48  98.666,04  0,00  51.123,02  22.608,54  73.731,56  24.934,48 8 1

3 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME  73.731,56  24.934,48  98.666,04  24.934,48  73.731,56  24.934,48  98.666,04  0,00  51.123,02  22.608,54  73.731,56  24.934,48

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  150.000,00  0,00  150.000,00  123.725,76  20.617,98  5.656,26  26.274,24  1.824,60  20.435,52  5.656,26  26.091,78  182,46  19.158,30  5.291,34  24.449,64  1.642,14 9 1

14 DIÁRIAS NO PAIS  20.617,98  5.656,26  26.274,24  1.824,60  20.435,52  5.656,26  26.091,78  182,46  19.158,30  5.291,34  24.449,64  1.642,14

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  330.000,00  0,00  330.000,00  214.019,36  70.857,91  45.122,73  115.980,64  72.018,84  34.022,44  13.888,12  47.910,56  68.070,08  32.255,28  11.706,52  43.961,80  3.948,76 10 1

1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES  33.495,90  0,00  33.495,90  23.244,39  4.541,56  5.709,95  10.251,51  23.244,39  4.541,56  5.709,95  10.251,51  0,00

4 GÁS ENGARRAFADO  440,00  230,00  670,00  230,00  440,00  230,00  670,00  0,00  440,00  0,00  440,00  230,00

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  4.748,75  35.244,40  39.993,15  35.089,90  4.483,25  1.708,95  6.192,20  33.800,95  3.753,65  1.149,60  4.903,25  1.288,95

15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E  2.510,00  0,00  2.510,00  0,00  2.510,00  0,00  2.510,00  0,00  2.435,00  75,00  2.510,00  0,00

16 MATERIAL DE EXPEDIENTE  5.139,70  1.631,84  6.771,54  1.864,61  4.133,95  2.366,69  6.500,64  270,90  3.644,19  1.262,74  4.906,93  1.593,71

17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  2.567,85  1.088,60  3.656,45  906,60  1.537,25  1.714,20  3.251,45  405,00  1.537,25  1.212,60  2.749,85  501,60

21 MATERIAL DE COPA E COZINHA  132,00  334,34  466,34  334,34  132,00  0,00  132,00  334,34  132,00  0,00  132,00  0,00

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE  4.151,23  0,00  4.151,23  0,00  4.151,23  0,00  4.151,23  0,00  3.926,53  224,70  4.151,23  0,00

24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  5.979,46  542,15  6.521,61  423,50  5.413,63  964,48  6.378,11  143,50  5.165,53  932,58  6.098,11  280,00

25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  122,50  0,00  122,50  0,00  122,50  0,00  122,50  0,00  122,50  0,00  122,50  0,00

26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  1.314,52  10,40  1.324,92  740,50  328,87  310,05  638,92  686,00  328,87  255,55  584,42  54,50

28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  229,20  0,00  229,20  0,00  229,20  0,00  229,20  0,00  229,20  0,00  229,20  0,00

29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  126,90  0,00  126,90  0,00  0,00  126,90  126,90  0,00  0,00  126,90  126,90  0,00
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Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

CAMARA MUNICIPAL

01 CAMARA MUNICIPAL

01.01 CAMARA MUNICIPAL

01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

01.031.0058.1026 CONSTRUÇÃO DE PRORIOS MUNICIPAIS

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  200.000,00  0,00  200.000,00  200.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1 1

01.031.0058.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO 

3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E  270.000,00  0,00  270.000,00  181.876,95  69.741,36  18.381,69  88.123,05  0,00  69.741,36  18.381,69  88.123,05  0,00  69.741,36  18.381,69  88.123,05  0,00 2 1

1 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL  66.695,00  18.381,69  85.076,69  0,00  66.695,00  18.381,69  85.076,69  0,00  66.695,00  18.381,69  85.076,69  0,00

6 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL  3.046,36  0,00  3.046,36  0,00  3.046,36  0,00  3.046,36  0,00  3.046,36  0,00  3.046,36  0,00

3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  5.000,00  0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 3 1

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -   6.600.000,00  0,00  6.600.000,00  4.542.362,60  1.626.726,52  430.910,88  2.057.637,40  0,00  1.626.726,52  430.910,88  2.057.637,40  0,00  1.626.726,52  430.910,88  2.057.637,40  0,00 4 1

1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  879.193,29  253.833,43  1.133.026,72  0,00  879.193,29  253.833,43  1.133.026,72  0,00  879.193,29  253.833,43  1.133.026,72  0,00

33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  163.177,09  45.629,31  208.806,40  0,00  163.177,09  45.629,31  208.806,40  0,00  163.177,09  45.629,31  208.806,40  0,00

37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  22.780,09  5.935,91  28.716,00  0,00  22.780,09  5.935,91  28.716,00  0,00  22.780,09  5.935,91  28.716,00  0,00

42 FÉRIAS INDENIZADAS  2.426,67  0,00  2.426,67  0,00  2.426,67  0,00  2.426,67  0,00  2.426,67  0,00  2.426,67  0,00

43 13º SALÁRIO  27.190,91  0,00  27.190,91  0,00  27.190,91  0,00  27.190,91  0,00  27.190,91  0,00  27.190,91  0,00

44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  42.002,76  3.875,98  45.878,74  0,00  42.002,76  3.875,98  45.878,74  0,00  42.002,76  3.875,98  45.878,74  0,00

45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  32.627,72  2.906,96  35.534,68  0,00  32.627,72  2.906,96  35.534,68  0,00  32.627,72  2.906,96  35.534,68  0,00

60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS  455.665,33  116.921,29  572.586,62  0,00  455.665,33  116.921,29  572.586,62  0,00  455.665,33  116.921,29  572.586,62  0,00

99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  1.662,66  1.808,00  3.470,66  0,00  1.662,66  1.808,00  3.470,66  0,00  1.662,66  1.808,00  3.470,66  0,00

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  700.000,00  0,00  700.000,00  471.442,83  179.514,06  49.043,11  228.557,17  49.043,11  179.514,06  49.043,11  228.557,17  0,00  133.245,29  46.268,77  179.514,06  49.043,11 5 1

2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  179.514,06  49.043,11  228.557,17  49.043,11  179.514,06  49.043,11  228.557,17  0,00  133.245,29  46.268,77  179.514,06  49.043,11

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL  130.000,00  0,00  130.000,00  112.088,93  17.158,78  752,29  17.911,07  0,00  17.158,78  752,29  17.911,07  0,00  17.158,78  752,29  17.911,07  0,00 6 1

99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL  17.158,78  752,29  17.911,07  0,00  17.158,78  752,29  17.911,07  0,00  17.158,78  752,29  17.911,07  0,00

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  50.000,00  0,00  50.000,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 7 1

3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -  800.000,00  0,00  800.000,00  701.333,96  73.731,56  24.934,48  98.666,04  24.934,48  73.731,56  24.934,48  98.666,04  0,00  51.123,02  22.608,54  73.731,56  24.934,48 8 1

3 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME  73.731,56  24.934,48  98.666,04  24.934,48  73.731,56  24.934,48  98.666,04  0,00  51.123,02  22.608,54  73.731,56  24.934,48

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  150.000,00  0,00  150.000,00  123.725,76  20.617,98  5.656,26  26.274,24  1.824,60  20.435,52  5.656,26  26.091,78  182,46  19.158,30  5.291,34  24.449,64  1.642,14 9 1

14 DIÁRIAS NO PAIS  20.617,98  5.656,26  26.274,24  1.824,60  20.435,52  5.656,26  26.091,78  182,46  19.158,30  5.291,34  24.449,64  1.642,14

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  330.000,00  0,00  330.000,00  214.019,36  70.857,91  45.122,73  115.980,64  72.018,84  34.022,44  13.888,12  47.910,56  68.070,08  32.255,28  11.706,52  43.961,80  3.948,76 10 1

1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES  33.495,90  0,00  33.495,90  23.244,39  4.541,56  5.709,95  10.251,51  23.244,39  4.541,56  5.709,95  10.251,51  0,00

4 GÁS ENGARRAFADO  440,00  230,00  670,00  230,00  440,00  230,00  670,00  0,00  440,00  0,00  440,00  230,00

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  4.748,75  35.244,40  39.993,15  35.089,90  4.483,25  1.708,95  6.192,20  33.800,95  3.753,65  1.149,60  4.903,25  1.288,95

15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E  2.510,00  0,00  2.510,00  0,00  2.510,00  0,00  2.510,00  0,00  2.435,00  75,00  2.510,00  0,00

16 MATERIAL DE EXPEDIENTE  5.139,70  1.631,84  6.771,54  1.864,61  4.133,95  2.366,69  6.500,64  270,90  3.644,19  1.262,74  4.906,93  1.593,71

17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  2.567,85  1.088,60  3.656,45  906,60  1.537,25  1.714,20  3.251,45  405,00  1.537,25  1.212,60  2.749,85  501,60

21 MATERIAL DE COPA E COZINHA  132,00  334,34  466,34  334,34  132,00  0,00  132,00  334,34  132,00  0,00  132,00  0,00

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE  4.151,23  0,00  4.151,23  0,00  4.151,23  0,00  4.151,23  0,00  3.926,53  224,70  4.151,23  0,00

24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  5.979,46  542,15  6.521,61  423,50  5.413,63  964,48  6.378,11  143,50  5.165,53  932,58  6.098,11  280,00

25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  122,50  0,00  122,50  0,00  122,50  0,00  122,50  0,00  122,50  0,00  122,50  0,00

26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  1.314,52  10,40  1.324,92  740,50  328,87  310,05  638,92  686,00  328,87  255,55  584,42  54,50

28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  229,20  0,00  229,20  0,00  229,20  0,00  229,20  0,00  229,20  0,00  229,20  0,00

29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  126,90  0,00  126,90  0,00  0,00  126,90  126,90  0,00  0,00  126,90  126,90  0,00
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31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS  2.580,00  3.053,00  5.633,00  5.633,00  0,00  0,00  0,00  5.633,00  0,00  0,00  0,00  0,00

39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE  3.309,00  2.988,00  6.297,00  3.552,00  2.745,00  0,00  2.745,00  3.552,00  2.745,00  0,00  2.745,00  0,00

44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS  2.964,00  0,00  2.964,00  0,00  2.964,00  0,00  2.964,00  0,00  2.964,00  0,00  2.964,00  0,00

50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS  756,90  0,00  756,90  0,00  0,00  756,90  756,90  0,00  0,00  756,90  756,90  0,00

99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  290,00  0,00  290,00  0,00  290,00  0,00  290,00  0,00  290,00  0,00  290,00  0,00

3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA  110.000,00  0,00  110.000,00  56.472,24  53.527,76  0,00  53.527,76  27.403,96  19.592,85  6.530,95  26.123,80  27.403,96  19.592,85  6.530,95  26.123,80  0,00 11 1

1 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU  53.527,76  0,00  53.527,76  27.403,96  19.592,85  6.530,95  26.123,80  27.403,96  19.592,85  6.530,95  26.123,80  0,00

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  100.000,00  0,00  100.000,00  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 12 1

3.3.90.38 ARRENDAMENTO MERCANTIL  50.000,00  0,00  50.000,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 13 1

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA  1.000.000,00  0,00  1.000.000,00  461.501,67  459.248,27  79.250,06  538.498,33  324.213,83  176.708,91  116.294,33  293.003,24  245.495,09  175.564,58  38.719,92  214.284,50  78.718,74 14 1

1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  3.000,00  0,00  3.000,00  1.812,07  947,52  240,41  1.187,93  1.812,07  947,52  240,41  1.187,93  0,00

5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  8.000,00  0,00  8.000,00  0,00  8.000,00  0,00  8.000,00  0,00  8.000,00  0,00  8.000,00  0,00

8 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  14.217,29  0,00  14.217,29  6.416,40  6.323,36  1.477,53  7.800,89  6.416,40  6.220,05  1.580,84  7.800,89  0,00

11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES  158.682,60  0,00  158.682,60  103.524,32  41.560,54  13.597,74  55.158,28  103.524,32  41.560,54  13.597,74  55.158,28  0,00

12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  90,00 -90,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS  2.361,00 -283,00  2.078,00  498,00  1.483,00  380,00  1.863,00  215,00  1.200,00  380,00  1.580,00  283,00

17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE  3.860,00  490,00  4.350,00  1.210,00  3.050,00  280,00  3.330,00  1.020,00  2.970,00  170,00  3.140,00  190,00

19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE  448,00  790,00  1.238,00  1.046,00  192,00  440,00  632,00  606,00  192,00  0,00  192,00  440,00

20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS  650,00  0,00  650,00  0,00  650,00  0,00  650,00  0,00  650,00  0,00  650,00  0,00

43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  70.000,00  0,00  70.000,00  46.451,95  19.313,28  4.234,77  23.548,05  46.451,95  19.313,28  4.234,77  23.548,05  0,00

44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  4.000,00  0,00  4.000,00  2.332,71  1.510,00  157,29  1.667,29  2.332,71  1.510,00  157,29  1.667,29  0,00

47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  90.614,31  0,00  90.614,31  51.836,66  28.017,35  23.205,50  51.222,85  39.391,46  27.647,35  11.130,30  38.777,65  12.445,20

48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  0,00  2.250,00  2.250,00  2.250,00  0,00  0,00  0,00  2.250,00  0,00  0,00  0,00  0,00

58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  25.280,00  0,00  25.280,00  16.115,13  6.908,21  2.256,66  9.164,87  16.115,13  6.908,21  2.256,66  9.164,87  0,00

59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  280,00  0,00  280,00  280,00  0,00  0,00  0,00  280,00  0,00  0,00  0,00  0,00

63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  160,00  0,00  160,00  0,00  160,00  0,00  160,00  0,00  160,00  0,00  160,00  0,00

69 SEGUROS EM GERAL  3.088,27  0,00  3.088,27  0,00  2.668,27  420,00  3.088,27  0,00  2.668,27  420,00  3.088,27  0,00

72 VALE-TRANSPORTE  10.000,00  0,00  10.000,00  8.450,00  1.295,00  255,00  1.550,00  8.450,00  1.295,00  255,00  1.550,00  0,00

77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA  4.200,00  0,00  4.200,00  2.800,00  1.050,00  350,00  1.400,00  2.800,00  1.050,00  350,00  1.400,00  0,00

78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  0,00  680,00  680,00  0,00  0,00  680,00  680,00  0,00  0,00  680,00  680,00  0,00

90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  0,00  590,02  590,02  590,02  0,00  590,02  590,02  0,00  0,00  0,00  0,00  590,02

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  60.316,80  74.823,04  135.139,84  78.600,57  53.580,38  67.729,41  121.309,79  13.830,05  53.272,36  3.266,91  56.539,27  64.770,52

3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS  50.000,00  0,00  50.000,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 15 1

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  200.000,00  0,00  200.000,00  193.906,81  2.215,34  3.877,85  6.093,19  3.877,85  2.215,34  3.877,85  6.093,19  0,00  1.772,34  443,00  2.215,34  3.877,85 16 1

6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE  370,00  0,00  370,00  0,00  370,00  0,00  370,00  0,00  370,00  0,00  370,00  0,00

34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS   0,00  1.763,85  1.763,85  1.763,85  0,00  1.763,85  1.763,85  0,00  0,00  0,00  0,00  1.763,85

35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE  1.210,00  2.114,00  3.324,00  2.114,00  1.210,00  2.114,00  3.324,00  0,00  1.210,00  0,00  1.210,00  2.114,00

42 MOBILIÁRIO EM GERAL  635,34  0,00  635,34  0,00  635,34  0,00  635,34  0,00  192,34  443,00  635,34  0,00

 10.745.000,00  0,00  10.745.000,00  7.513.731,11  2.573.339,54  657.929,35  3.231.268,89  503.316,67  2.219.847,34  670.269,96  2.890.117,30  341.151,59  2.146.338,32  581.613,90  2.727.952,22  162.165,08Total por Unidade Executora

 10.745.000,00  0,00  10.745.000,00  7.513.731,11  2.573.339,54  657.929,35  3.231.268,89  503.316,67  2.219.847,34  670.269,96  2.890.117,30  341.151,59  2.146.338,32  581.613,90  2.727.952,22  162.165,08Total por Unidade Orçamentária

 10.745.000,00  0,00  10.745.000,00  7.513.731,11  2.573.339,54  657.929,35  3.231.268,89  503.316,67  2.219.847,34  670.269,96  2.890.117,30  341.151,59  2.146.338,32  581.613,90  2.727.952,22  162.165,08Total por Órgão

TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA  10.745.000,00  0,00  10.745.000,00  7.513.731,11  2.573.339,54  657.929,35  3.231.268,89  503.316,67  2.219.847,34  670.269,96  2.890.117,30  341.151,59  2.146.338,32  581.613,90  2.727.952,22  162.165,08

4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

07/06/17 14:30

Exercício: 2017

Página: 3/ 4

FichaDescrição

DOTAÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO

Inicial Alteração Atual Saldo Atual Anterior

Despesa

No Mês Total A Pagar Anterior No Mês Total A Liquidar Anterior No Mês Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO  10.745.000,00  0,00  10.745.000,00  7.513.731,11  2.573.339,54  657.929,35  3.231.268,89  503.316,67  2.219.847,34  670.269,96  2.890.117,30  341.151,59  2.146.338,32  581.613,90  2.727.952,22  162.165,08

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

RP 2016 - GERAL  23.057,25  0,00  23.057,25 5001

218810102 INSS - FOLHA PAGAMENTO  28.898,22  10.544,28  39.442,50 5301 1

218810104 IRRF - FOLHA  110.480,45  36.818,05  147.298,50 5304 1

218810104 IRRF - GERAL  762,00  262,49  1.024,49 5305 1

218810110 PENSOES ALIMENTICIAS  24.721,80  5.400,20  30.122,00 5307 1

218810199 A.D.F.M.I  126,00  42,00  168,00 5312 1

218810199 SEPREM  50.508,06  17.500,70  68.008,76 5313 1

218810115 EMPRESTIMO C.E.F  91.664,25  30.338,95  122.003,20 5314 1

218810199 RENDIMENTO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS  0,00  0,00  0,00 5317 1

218810102 INSS - VEREADORES  34.681,08  11.476,75  46.157,83 5320 1

218810199 RESTITUIÇÃO  0,00  42,53  42,53 5321 1

218819900 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS  0,00  7.135,61  7.135,61 5325 1

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO  364.899,11  119.561,56  484.460,67

TOTAL DA DESPESA PAGA  2.511.237,43  701.175,46  3.212.412,89

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

Caixa  0,00

CONTA Conta Movimento  1.897.835,04

Caixa/Bancos/Autarquias  0,00

TOTAL FINANCEIRO  1.897.835,04

TOTAL DO BALANCETE  5.110.247,93

ITAPETININGA, 7 de Junho de 2017.
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CAMARA MUNICIPAL

01 CAMARA MUNICIPAL

01.01 CAMARA MUNICIPAL

01.01.01 CAMARA MUNICIPAL

01.031.0058.1026 CONSTRUÇÃO DE PRORIOS MUNICIPAIS

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  200.000,00  0,00  200.000,00  200.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1 1

01.031.0058.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO 

3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E  270.000,00  0,00  270.000,00  181.876,95  69.741,36  18.381,69  88.123,05  0,00  69.741,36  18.381,69  88.123,05  0,00  69.741,36  18.381,69  88.123,05  0,00 2 1

1 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL  66.695,00  18.381,69  85.076,69  0,00  66.695,00  18.381,69  85.076,69  0,00  66.695,00  18.381,69  85.076,69  0,00

6 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL  3.046,36  0,00  3.046,36  0,00  3.046,36  0,00  3.046,36  0,00  3.046,36  0,00  3.046,36  0,00

3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  5.000,00  0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 3 1

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -   6.600.000,00  0,00  6.600.000,00  4.542.362,60  1.626.726,52  430.910,88  2.057.637,40  0,00  1.626.726,52  430.910,88  2.057.637,40  0,00  1.626.726,52  430.910,88  2.057.637,40  0,00 4 1

1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS  879.193,29  253.833,43  1.133.026,72  0,00  879.193,29  253.833,43  1.133.026,72  0,00  879.193,29  253.833,43  1.133.026,72  0,00

33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  163.177,09  45.629,31  208.806,40  0,00  163.177,09  45.629,31  208.806,40  0,00  163.177,09  45.629,31  208.806,40  0,00

37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  22.780,09  5.935,91  28.716,00  0,00  22.780,09  5.935,91  28.716,00  0,00  22.780,09  5.935,91  28.716,00  0,00

42 FÉRIAS INDENIZADAS  2.426,67  0,00  2.426,67  0,00  2.426,67  0,00  2.426,67  0,00  2.426,67  0,00  2.426,67  0,00

43 13º SALÁRIO  27.190,91  0,00  27.190,91  0,00  27.190,91  0,00  27.190,91  0,00  27.190,91  0,00  27.190,91  0,00

44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  42.002,76  3.875,98  45.878,74  0,00  42.002,76  3.875,98  45.878,74  0,00  42.002,76  3.875,98  45.878,74  0,00

45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  32.627,72  2.906,96  35.534,68  0,00  32.627,72  2.906,96  35.534,68  0,00  32.627,72  2.906,96  35.534,68  0,00

60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS  455.665,33  116.921,29  572.586,62  0,00  455.665,33  116.921,29  572.586,62  0,00  455.665,33  116.921,29  572.586,62  0,00

99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  1.662,66  1.808,00  3.470,66  0,00  1.662,66  1.808,00  3.470,66  0,00  1.662,66  1.808,00  3.470,66  0,00

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  700.000,00  0,00  700.000,00  471.442,83  179.514,06  49.043,11  228.557,17  49.043,11  179.514,06  49.043,11  228.557,17  0,00  133.245,29  46.268,77  179.514,06  49.043,11 5 1

2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  179.514,06  49.043,11  228.557,17  49.043,11  179.514,06  49.043,11  228.557,17  0,00  133.245,29  46.268,77  179.514,06  49.043,11

3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL  130.000,00  0,00  130.000,00  112.088,93  17.158,78  752,29  17.911,07  0,00  17.158,78  752,29  17.911,07  0,00  17.158,78  752,29  17.911,07  0,00 6 1

99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL  17.158,78  752,29  17.911,07  0,00  17.158,78  752,29  17.911,07  0,00  17.158,78  752,29  17.911,07  0,00

3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  50.000,00  0,00  50.000,00  50.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 7 1

3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -  800.000,00  0,00  800.000,00  701.333,96  73.731,56  24.934,48  98.666,04  24.934,48  73.731,56  24.934,48  98.666,04  0,00  51.123,02  22.608,54  73.731,56  24.934,48 8 1

3 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME  73.731,56  24.934,48  98.666,04  24.934,48  73.731,56  24.934,48  98.666,04  0,00  51.123,02  22.608,54  73.731,56  24.934,48

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  150.000,00  0,00  150.000,00  123.725,76  20.617,98  5.656,26  26.274,24  1.824,60  20.435,52  5.656,26  26.091,78  182,46  19.158,30  5.291,34  24.449,64  1.642,14 9 1

14 DIÁRIAS NO PAIS  20.617,98  5.656,26  26.274,24  1.824,60  20.435,52  5.656,26  26.091,78  182,46  19.158,30  5.291,34  24.449,64  1.642,14

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  330.000,00  0,00  330.000,00  214.019,36  70.857,91  45.122,73  115.980,64  72.018,84  34.022,44  13.888,12  47.910,56  68.070,08  32.255,28  11.706,52  43.961,80  3.948,76 10 1

1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES  33.495,90  0,00  33.495,90  23.244,39  4.541,56  5.709,95  10.251,51  23.244,39  4.541,56  5.709,95  10.251,51  0,00

4 GÁS ENGARRAFADO  440,00  230,00  670,00  230,00  440,00  230,00  670,00  0,00  440,00  0,00  440,00  230,00

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  4.748,75  35.244,40  39.993,15  35.089,90  4.483,25  1.708,95  6.192,20  33.800,95  3.753,65  1.149,60  4.903,25  1.288,95

15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E  2.510,00  0,00  2.510,00  0,00  2.510,00  0,00  2.510,00  0,00  2.435,00  75,00  2.510,00  0,00

16 MATERIAL DE EXPEDIENTE  5.139,70  1.631,84  6.771,54  1.864,61  4.133,95  2.366,69  6.500,64  270,90  3.644,19  1.262,74  4.906,93  1.593,71

17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  2.567,85  1.088,60  3.656,45  906,60  1.537,25  1.714,20  3.251,45  405,00  1.537,25  1.212,60  2.749,85  501,60

21 MATERIAL DE COPA E COZINHA  132,00  334,34  466,34  334,34  132,00  0,00  132,00  334,34  132,00  0,00  132,00  0,00

22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE  4.151,23  0,00  4.151,23  0,00  4.151,23  0,00  4.151,23  0,00  3.926,53  224,70  4.151,23  0,00

24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  5.979,46  542,15  6.521,61  423,50  5.413,63  964,48  6.378,11  143,50  5.165,53  932,58  6.098,11  280,00

25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  122,50  0,00  122,50  0,00  122,50  0,00  122,50  0,00  122,50  0,00  122,50  0,00

26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  1.314,52  10,40  1.324,92  740,50  328,87  310,05  638,92  686,00  328,87  255,55  584,42  54,50

28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  229,20  0,00  229,20  0,00  229,20  0,00  229,20  0,00  229,20  0,00  229,20  0,00

29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  126,90  0,00  126,90  0,00  0,00  126,90  126,90  0,00  0,00  126,90  126,90  0,00



Página 5715/06/2017

4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

07/06/17 14:30

Exercício: 2017

Página: 4/ 4

FichaDescrição

DOTAÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO

Inicial Alteração Atual Saldo Atual Anterior

Despesa

No Mês Total A Pagar Anterior No Mês Total A Liquidar Anterior No Mês Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

ANTÔNIO ETSON BRUN

PRESIDENTE

CPF 119.434.308/29

NELSON MARTINS LOPES FILHO

CHEFE SETOR CONTÁBIL

CPF 748.734.318-91

NÁDIA APARECIDA SCARDOELI KECIORIS

CONTADORA

CRC 1SP 248005/O-7

4R Sistemas BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

SETOR CONTÁBIL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

07/06/17 14:30

Exercício: 2017

Página: 3/ 4

FichaDescrição

DOTAÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO

Inicial Alteração Atual Saldo Atual Anterior

Despesa

No Mês Total A Pagar Anterior No Mês Total A Liquidar Anterior No Mês Total

Diferença

Liquidado/

Pago

PAGO

Fte. Rec.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO  10.745.000,00  0,00  10.745.000,00  7.513.731,11  2.573.339,54  657.929,35  3.231.268,89  503.316,67  2.219.847,34  670.269,96  2.890.117,30  341.151,59  2.146.338,32  581.613,90  2.727.952,22  162.165,08

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

RP 2016 - GERAL  23.057,25  0,00  23.057,25 5001

218810102 INSS - FOLHA PAGAMENTO  28.898,22  10.544,28  39.442,50 5301 1

218810104 IRRF - FOLHA  110.480,45  36.818,05  147.298,50 5304 1

218810104 IRRF - GERAL  762,00  262,49  1.024,49 5305 1

218810110 PENSOES ALIMENTICIAS  24.721,80  5.400,20  30.122,00 5307 1

218810199 A.D.F.M.I  126,00  42,00  168,00 5312 1

218810199 SEPREM  50.508,06  17.500,70  68.008,76 5313 1

218810115 EMPRESTIMO C.E.F  91.664,25  30.338,95  122.003,20 5314 1

218810199 RENDIMENTO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS  0,00  0,00  0,00 5317 1

218810102 INSS - VEREADORES  34.681,08  11.476,75  46.157,83 5320 1

218810199 RESTITUIÇÃO  0,00  42,53  42,53 5321 1

218819900 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS  0,00  7.135,61  7.135,61 5325 1

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO  364.899,11  119.561,56  484.460,67

TOTAL DA DESPESA PAGA  2.511.237,43  701.175,46  3.212.412,89

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

Caixa  0,00

CONTA Conta Movimento  1.897.835,04

Caixa/Bancos/Autarquias  0,00

TOTAL FINANCEIRO  1.897.835,04

TOTAL DO BALANCETE  5.110.247,93

ITAPETININGA, 7 de Junho de 2017.

4R Sistemas BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE MAIO - GERAL - GERAL

SETOR CONTÁBIL

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

07/06/17 14:29

Exercício: 2017

Página: 1/ 1

Receita/

Plano Contábil
DescriçãoFicha

RECEITA ARRECADAÇÃO COMPARATIVO

Orçada Prevista Anterior No Mês TOTAL (Arrec. - Orc.) (Arrec. - Prog.)

Fte. Rec.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

 5301 218810102 INSS - FOLHA PAGAMENTO  39.442,50  11.374,01  50.816,51  50.816,51  50.816,511   

 5304 218810104 IRRF  147.298,50  41.625,54  188.924,04  188.924,04  188.924,041   

 5305 218810104 IRRF - GERAL  1.024,49  262,49  1.286,98  1.286,98  1.286,981   

 5307 218810110 PENSOES ALIMENTICIAS  24.721,80  5.400,20  30.122,00  30.122,00  30.122,001   

 5312 218810199 A.D.F.M.I  168,00  42,00  210,00  210,00  210,001   

 5313 218810199 SEMPREM  68.008,76  19.425,54  87.434,30  87.434,30  87.434,301   

 5314 218810115 EMPRESTIMO C.E.F  122.003,20  31.047,28  153.050,48  153.050,48  153.050,481   

 5317 218810199 RENDIMENTO DE APLICAÇOES FINANCEIRAS  13.981,47  9.023,72  23.005,19  23.005,19  23.005,191   

 5320 218810102 INSS - VEREADORES  46.157,83  11.869,60  58.027,43  58.027,43  58.027,431   

 5321 218810199 RESTITUIÇÃO  42,53  0,00  42,53  42,53  42,531   

 5325 218819900 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS  7.135,61  7.135,61  14.271,22  14.271,22  14.271,221   

 5501 451120200 DUODECIMO  4.480.000,00  3.585.000,00  895.000,00  4.480.000,00  4.480.000,00  0,001   

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO  4.054.984,69  1.032.205,99  5.087.190,68

TOTAL DA RECEITA  4.054.984,69  1.032.205,99  5.087.190,68

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Conta Movimento  23.057,25

TOTAL FINANCEIRO  23.057,25

TOTAL DO BALANCETE  5.110.247,93

ANTÔNIO ETSON BRUN

PRESIDENTE

CPF 119.434.308/29

NELSON MARTINS LOPES FILHO

CHEFE SETOR CONTÁBIL

CPF 748.734.318-91

NÁDIA APARECIDA SCARDOELI KECIORIS

CONTADORA

CRC 1SP 248005/O-7

ITAPETININGA, 7 de Junho de 2017.
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PORTARIA/ SEPREM/ Nº 066, DE 09 DE JUNHO DE 2.017
JAIME DE CARVALHO, Presidente do Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga - SEPREM, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei; e,
CONSIDERANDO o que consta do Módulo IV – Licitações e Contratos, do Sistema AUDESP do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo;
CONSIDERANDO o que prevê o Artigo 67, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1.993.
RESOLVE:
Artigo 1º - DESIGNAR a funcionária Natalia Cardilo de Oliveira Gouveia, Advogada, como Gestora dos Con-
tratos firmados pelo Serviço de Previdência Municipal – SEPREM.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 049, de 
11/04/2017, sobre o mesmo assunto.

JAIME DE CARVALHO

PRESIDENTE DO SEPREM
                     

O Serviço de Previdência Municipal informa, a relação dos Funcionários Públicos Municipais de cargos efeti-
vos, que se candidataram para o Conselho Administrativo e Conselho Fiscal do SEPREM, para a Eleição que 
será realizada em 23.06.2017
CANDIDATOS AO CONSELHO ADMINISTRATIVO
Eliana Maria de Almeida  (Funcionária Aposentada da Prefeitura)
Izoel Antonio da Silva                                    (Funcionário Aposentado da Prefeitura)
João Vamberto da Silva                                  (Funcionário Aposentado da Prefeitura)
José Carlos de Jesus                                        (Funcionário Ativo da Prefeitura)
Juvenal Soares Larotonda                               (Funcionário Ativo da Prefeitura)
Rita de Cássia Vieira Guarnieri                    (Funcionária Ativa da Prefeitura)
Rubens Sanches Lopes                             (Funcionário Ativo do Seprem)
Walter dos Santos Junior                              (Funcionário Aposentado da Câmara)
CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL
Daniela Machado Godoi Fransozi                (Funcionária Ativa do Seprem)
Edno Antunes de Miranda                            (Funcionário Ativo da Prefeitura) 
Elena Ritsuko Yabuki                                   (Funcionária Ativa da Prefeitura)
Flavio Ortiz de Camargo                              (Funcionário Aposentado da Prefeitura)
Nancy Fiuza Domingues                               (Funcionária Ativa da Prefeitura)
OBS: SE DESEJAR, O FUNCIONÁRIO PODERÁ VOTAR EM MAIS DE UM CANDIDATO, ATÉ O LIM-
ITE DE 5 (CINCO) PARA O CONSELHO ADMINISTRATIVO E ATÉ 3 (TRÊS) PARA O CONSELHO 
FISCAL 
Itapetininga-SP, 01 de Junho de 2.017

JAIME DE CARVALHO
PRESIDENTE DO SEPREM
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JORNAL 

EMEF PROF JOSÉ GOMES DA SILVA NETO- MAIO 2017 

 

ITAPETININGA MAIO DE 2017 

Escola municipal “professor José Gomes da Silva Neto” em vila Sotemo apresenta seu 
jornal  criado por professores e alunos.  
 

ESTE JORNAL É O PRODUTO FINAL DE UM TRABALHO DESENVOLVIDO EM NOSSO PROJETO ESCOLAR, SOB A COORDENAÇÃO DA 
PROFESSORA COMUNITÁRIA CAROLINA ELIAS, NO PERÍODO DA TARDE, SOBRE O MEIO AMBIENTE E OS CUIDADOS QUE DEVEMOS TER PARA COM 
ELE. 

FORMAR CIDADÃOS CONSCIENTES É O DEVER DA FAMÍLIA, ESCOLA E SOCIEDADE, NOSSA ESCOLA ESTÁ FAZENDO SUA PARTE E VEM A 
PÚBLICO MOSTRAR UMA PARTE DESSE PROCESSO.  

UM BOM DIA A TODOS.   
 
                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Escola municipal “professor José Gomes da Silva Neto” 
 
 

 

 
 PROFESSORA CLAUDINIRA 
ENSINANDO AOS ALUNOS O VALOR 
DA NATUREZA E DA SUSTENTABILI-
DADE E O PERIGO DO DES-
MATAMENTO CONFECCIONANDO UM 
BELÍSSIMO CARTAZ COM ALUNOS DO 
SEGUNDO ANO. PARABÉNS 
PROFESSORA 
 
 

ALUNO PLANTANDO A 
“SEMENTE DO BEM” 

UM TRABALHO REALIZADO 
PELA PROFESSORA ROBERTA  
CONSCIENTIZANDO OS ALUNOS 
DO 1º , 2º E 5º ANOS SOBRE A 
VALORIZAÇÃO DO MEIO AMBI-
ENTE. 

 
   COMO PRODUTO FINAL CADA 
ALUNO RECEBEU UMA PORÇÃO DE 
SEMENTES DE GIRASSOL PARA 
REPLANTAR EM SUAS CASAS 
DISSEMINANDO ASSIM A CULTURA 
DO RESPEITO AO MEIO EM QUE 
VIVE.  
PARABÉNS PELA INICIATIVA 
PROFESSORA.  

Nada se perde, tudo se 
transforma. 

  EM SE TRATANDO DE ECONOMIA E CUIDADO 
COM O MEIO ALGUMAS COISAS PODEM SER FEITAS 
PARA AJUDAR, POR EXEMPLO APAGAR LÂMPADAS 
QUE NÃO ESTÃO SENDO UTILIZADAS NAQUELE 
MOMENTO, DIMINUIR O TEMPO DO BANHO, NÃO 
ABRIR A GELADEIRA SEM NECESSIDADE, COMPRAR 
PRODUTOS EM GALÕES REUTILIZAR RECIPIENTES 
TRANSFORMANDO-OS EM BRINQUEDOS OU 
UTLIDADES DOMÉSTICAS ,.... SÃO AS 
POSSIBILIDADES ENTRE TANTAS DE SE FAZER 
ECONOMIA E CONTRIBUIR COM O MEIO AMBIENTE 
TORNANDO-O MAIS SAUDÁVEL PARA TODOS NÓS. 

TORNAR NOSSAS CRIANÇAS SERES 
PREOCUPADOS COM SEU PRÓPRIO FUTURO E MODO 
DE VIDA É O QUE VISA ESSE PROJETO 

 

PROFESSORA CINIRA. 
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OS TRÊS RS 
QUANDO SE FALA DOS TRÊS Rs 

DEVEMOS PRESTAR MUITA ATENÇÃO, 
PORQUE ESSAS PALAVRAS SÃO MUITO 
IMPORTANTES PARA O MEIO 
AMBIENTE.  
DEVEMOS TER SEMPRE EM MENTE 
ESSAS PALAVRAS: 
 REDUZIR, REUTILIZAR E RECICLAR. 

 PRECISAMOS SEMPRE REDU- ZIR 
AS COISAS, O QUE SIGNIFICA GASTAR 
MENOS PRODUTOS, ISSO FARÁ BEM 
AO MEIO AMBIENTE E ECONOMIZARÁ 
NOSSO DINHEIRO. 

 OUTRA ATITUDE QUE DEVE- MOS 
TER É REUTIZAR ESSA PALAVRA 
SIGNIFICA USAR DE NOVO AQUELE 
OBJETO O MÁXIMO DE VEZES OU ATÉ 
TRANSFORMÁ-LO  EM OBJETO DE 
ARTE COMO VEMOS EM MUITAS DICAS 
NA INTERNET. 

A ÚLTIMA PALAVRA QUE DE- 
VEMOS FAZER SEMPRE É RECICLAR 
ESSA PALAVRA SIGNIFICA PEGAR 
AQUELE OBJETO MANDAR PARA A 
FÁBRICA E FAZER DELE OUTRAS 
COISAS LEGAIS. 

PRECISAMOS PROTEGER O MEIO 
AMBIENTE. ELE PRECISA DE NÓS 
COMO NÓS PRECISAMOS DELE, VAMOS 
FAZER PARTE DA LUTA PELO MEIO 
AMBIENTE, NÃO CUIDANDO DELE 
FAREMOS MAL A NÓS MESMOS, 
PESSOAL! ... CUIDE! 

REDUZA, REUTILIZE, RECICLE, O 
MEIO AMBIENTE NÃO É BRINCA 
DEIRA. 

 

GABRIELLY STEFANNI 
4º ANO 

COMPOSTAGEM CASEIRA 
Em espaços menores, a compostagem pode ser 
feita em caixas -  
1. Quem tem espaço com chão de terra no 
quintal pode separar um canteiro para fazer a 
compostagem. Quem não tem, pode improvisar 
usando um recipiente grande, lembrando de  
fazer alguns furos laterais para a saída de ar. 
 2. Os resíduos podem ser colocados em 
camadas e não precisam ser separados por tipo, 
mas é interessante colocar em camadas 
alternadas de resíduos (cascas de frutas, 
legumes, ovos e outros), com camadas de 
folhas, palha, serragem ou mesmo terra. Para 
acelerar a decomposição e evitar o 
aparecimento de moscas, recomenda-se cobrir 
tudo com uma lona.  
3. Regar o conteúdo de dois em dois dias e 
revirar o recipiente com alguma ferramenta de 
jardim é importante para arejar o material em 
decomposição. No caso da composteira feita no 
chão, ela deve ter mais ou menos 60 cm de 
altura e 1 metro de largura. A cada 15 dias é 
importante virar o monte, revolvendo os 
materiais para facilitar a decomposição. Em 
razão da ação de bactérias e fungos, o monte 
pode esquentar em até 60 graus, por isso 
devemos molhar de vez em quando, para 
diminuir a temperatura e manter a umidade, 
porém sem encharcar. 

Fonte:http://www.revistaecologico.com.br/noticiahp?id=135 

RECICLAGEM 
 

RECICLAR FAZ 
PARTE DA NOSSA 
VIDA, É O CUIDADO 
COM O MEIO 
AMBIENTE.  SE 
POSSÍVEL UTILIZE 
AS LIXEIRAS 
COLORIDAS : A 
VERDE É PARA 
VIDROS, O 
AMARELO É PARA 
METAIS, O 
VERMELHO É 
PARA PLÁSTICOS, 
O AZUL É PARA 
PAPÉIS. 
RECICLAGEM É 

BOM PARA NÓS 
MESMOS, HÁ 
PESSOAS QUE 
PENSAM QUE A 
RECICLAGEM NÃO 
AJUDA O MEIO 
AMBIENTE , MAS 
ESTÃO 
ENGANADOS. 
DEVEMOS SEMPRE 
CUIDAR DA 
NATUREZA. 
RECICLAR FAZ 
PARTE. 

 
G. KENEDY– 4º ANO 

 

AMANDA– 4º ANO 
 

MARIA JOANA – 4º ANO 
 

 
CLASSIFICADOS 

 
 Compra-se óleo usado para reciclar 
CEL: 019 998 842 355 OU 019 992 
450 753 (TIETÊ) 

Vend-se skate, médio estado de 
conservação, desenho do homem 
aranha, cel.: 996 233 580 

Vendo tênis de rodinha, para menina 
 CEL. 997106714 

Vendo sabão caseiro 
CEL:998 270 507- SILVANA 

Vende-se bicicleta Caloi para 
criança grande-CEL.981267306 
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DENGUE MATA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A DENGUE 
ENTRE NÓS 
 ENCONTRAMOS UM CASO DE DENGUE 

NA VILA SOTEMO. 

 
HOUVE UM CASO CONHECIDO DE 

DENGUE NA VILA SOTEMO, LUANA 
26 ANOS, FICOU ASSUSTADA 
QUANDO SOUBE QUE HAVIA SIDO 
INFECTADA. 

KAIQUE: QUANDO FOI AO 
MÉDICO E DESCOBRIU QUE TINHA 
DENGUE QUAL FOI SUA REAÇÃO? 

LUANA: A MINHA REAÇÃO FOI: 
“COMO EU FUI PEGAR DENGUE?” 

K: COMO VOCÊ SE SENTIU? 
L: ESTAVA CALADA,... COM AS 

RECEITAS DE MUITOS REMÉDIOS E 
COM MUITA DOR NO CORPO, 
COMECEI A CHORAR... 

K: ALGUÉM FOI ATÉ A SUA CASA? 
L: DE REPENTE UMA MOÇA FOI 

ATÉ A MINHA CASA VIU UM POTINHO 
DE ÁGUA COM LARVAS E TENHO 
UMA MULTA PRÁ PAGAR. 

K:  SEUS FAMILIARES TEM TE 
AJUDADO? 

L:  SIM, ESTÃO LIMPANDO MINHA 
CASA, ENQUANTO MORO COM ELES. 

 

REPORTAGEM DE KAIQUE UBALDO, – 
4º ANO 
COLABORAÇÃO DE MAYSA VICTÓRIA – 
4º 

O MOSQUITO 
AEDES AEGYPTI 

 

 
 

DENGUE UMA PALAVRA TÃO 
PEQUENA MAS O PERIGO É 
GRANDE POR ISSO TEMOS 
QUE TOMAR CUIDADO COM 
VASOS DE PLANTAS, PNEUS, 
GARRAFAS, RALOS,ETC, 
PORQUE O MOSQUITO DA 
DENGUE ADORA ÁGUA 
PARADA PARA VIVER E 
PROLIFERAR. PESSOAS QUE JÁ 
FORAM CONTAMINADAS PELA 
DENGUE DIZEM QUE A DOR É 
HORRÍVEL, POIS DOI A 
CABEÇA, OS OLHOS, ARTI-
CULAÇÕES E DÁ FEBRE. 
PREVENIR É O MELHOR 
REMÉDIO, VAMOS CUIDAR DE 
NÓS E DOS OUTROS EVI-
TANDO A DENGUE.  
EVITANDO A ÁGUA PARADA. 
MARIA FERNANDA MEDEIROS- 

       4º ANO 

 

INFORMATIVO 
SINTOMAS DA DENGUE 

Febre alta com início súbito. 
 Forte dor de cabeça. 
 Dor atrás dos olhos, que 

piora com o movimento dos 
mesmos. 

 Perda do paladar e apetite. 
 Manchas e erupções na pele 

semelhantes ao sarampo, 
principalmente no tórax e 
membros superiores. 

 Náuseas e vômitos· 
 Tonturas. 
 Extremo cansaço. 
 Moleza e dor no corpo. 
 Muitas dores nos ossos e 

articulações. 

 

A DECOMPOSIÇÃO DOS MATERIAIS 
HÁ VÁRIOS DIAS ATRÁS NOSSA PROFESSORA CINIRA FEZ UM PROJETO (EXPERIÊNCIA) SOBRE A DECOMPOSIÇÃO 

DO LIXO, O PRIMEIRO,  DENTRO DE UMA GARRAFA PET  CONTENDO AREIA, CASCA DE BANANA, UMA SACOLINHA 
E UM PAPEL TOALHA , O OUTRO, DENTRO DE UM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO DUAS CASCAS DE 
BANANA. TODOS OS DIAS NÓS OS OBSERVÁVAMOS . 

PERCEBEMOS QUE ELES ESTAVAM SE DECOMPONDO, MENOS A SACOLINHA, DESDE O DIA  EM QUE A PROFª 
COMEÇOU ESTE PROJETO A  SACOLINHA CONTINUOU FIRME E FORTE. A CASCA DE BANANA FICOU PRETA E O 
PAPEL TOALHA SUMIU, SÓ FICOU UM PEDACINHO DE NADA. 
DENTRO DO SACO PLÁSTICO A CASCA DA BANANA COMEÇOU A FICAR PRETA E APARECERAM UNS PONTOS DE 
BOLOR E ESTE BOLOR PODE DEIXAR AS PESSOAS DOENTES.  
COMEÇAMOS O TRABALHO EM  23/3/2017 E CONCLUIMOS EM 26/5/2017 

ALUNA MIRIAM – 4º - ANO 
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LINDOS PAINÉIS 
CONFECCIONADOS PELA 
PROFESSORA ROBERTA 
SOBRE O TEMA MEIO 
AMBIENTE . 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
          Aprendendo a arte da reciclagem de papel. 
 

ALUNOS DO 4º NO RECICLANDO 
PAPÉIS. 
Trabalho desenvolvido pela profª Cinira e 
auxiliar Valdirene com apoio de todo os 
funcionários da unidade escolar.  
Neste episódio os alunos puderam 
observar, participar e sondar as 
possibilidades reais de ser sustentável. 
Foi uma experiência muito impactante 
para todos os participantes. 
 

Receita de economia 
 

 
 
Receita 
BOLO DE CASCA DE BANANA 
 
 

INGREDIENTES 
MASSA: 
4 unidades de casca de banana 
2 unidades de ovo 
2 xícaras de leite 
2 colheres de margarina 
3 xícaras de chá de açúcar 
3 xícaras de chá de farinha de 
rosca 
1 colher de sopa de fermento em 
pó 
COBERTURA: 
1/2 xícara de chá de açúcar 
1 xícara e 1/2 de chá de água 
4 unidades de banana 
1/2 unidade de limão 

 

MODO DE PREPARO 
Lave as bananas e descasque 
Separe 4 xícaras de casca para fazer a massa 
Bata as claras em neve e reserve, na geladeira.  
Bata no liquidificador as gemas, o leite, 
 a margarina,o açúcar e as cascas de banana 
Despeje essa mistura em uma vasilha  
e acrescente a farinha de rosca 
Mexa bem 
Por último, misture delicadamente as claras 
em 
neve e o fermento despeje em uma assadeira 
untada com margarina e farinha 
Leve ao forno médio pré- aquecido por  
aproximadamente 40 minutos 
PARA A COBERTURA: 
Queime o açúcar em uma panela e junte a  
água, fazendo um caramelo 
Acrescente as bananas cortadas em 
 rodelas e o suco de limão 
Cozinhe 
Cubra o bolo ainda quente 
Dica:banana é rica em potássio 
 
 

BRUNA -4º ANO 
 COLABORAÇÃO PROFª- GISELE 

 

 
NOSSO DIRETOR ALTO ASTRAL 

 

ENTREVISTANDO O DIRETOR 
DESTA UNIDADE ESCOLAR. 

 

ALUNAS: QUAL SEU NOME? 
DIRETOR: FABRÍCIO. 
A:O SENHOR GOSTA DO SEU 

TRABALHO? 
D: ADORO 
A:O SENHOR COSTUMA REUTILIZAR OS 

MATERIAIS? 
D:SIM, SACOLAS E GARRAFAS. 
A:QUAL A SUA OPINIÃO SOBRE OS 

TRÊS Rs? 
D: ACHO QUE É MUITO BOM POIS 

ESTAMOS CUIDANDO DO MEIO 
AMBIENTE. 

 
PING PONG 
 
A: UMA COR? 
D:AZUL! 
A: UMA COMIDA? 
D: PIZZA! 
A: UMA PESSOA? 
D:EU!! 
A: UMA PALAVRA? 
D: POSITIVIDADE. 
A: UM DESEJO? 
D: SER FELIZ. 
A: UM SONHO? 
D: GANHAR NA 
LOTERIA. 
A: FABRICIO POR 
FABRICIO?! 
D: GENIAL!!! 
GABRIELLI PEREIRA, E, 
Mª FERNANDA VIEIRA 
4º ANO 
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UAB terá novos cursos de Engenharia, Matemática e Pedagogia
Secretaria da Educação

O Polo de Itapetininga da Univer-
sidade Aberta do Brasil (UAB) abrirá 
quatro graduações a distância na ci-
dade. De acordo com o edital, estarão 
abertos Engenharia de Computação, 
Engenharia de Produção, Matemá-
tica e Pedagogia. A partir desta se-
gunda-feira, dia 12, os interessados 
já podem fazer as inscrições para o 
vestibular. Para isso, basta acessar 
o endereço eletrônico vestibularuni-
vesp.com.br. 

O curso, que é gratuito, contará 
com atividades desenvolvidas a dis-
tância, por meio do ambiente virtual. 
A inscrição é de R$ 48, com isenção 
de 50% para quem se autodeclarar 
preto, pardo ou índio, assim como pa-
ra aqueles que cursaram o último ano 
do ensino médio em escola pública.  
As provas serão realizadas no dia 23 
de julho e a divulgação dos resultados 

está prevista para 8 de agosto.
Cada turma terá 50 alunos, o que 

totalizará 200 vagas. Os cursos serão 
promovidos pela Universidade Virtu-
al do Estado de São Paulo (Univesp). 
Os encontros presenciais serão às 
segundas-feiras à noite para Peda-
gogia; terças-feiras à noite para Li-
cenciatura em Matemática; quartas-
-feiras à noite para Engenharia de 
Computação e quintas-feiras à noite 
para Engenharia de Produção. 

Os cursos têm atividades desen-
volvidas a distância, por meio do am-
biente virtual de aprendizagem e en-
contros presenciais para a realização 
de atividades como práticas laborato-
riais e avaliações. Os encontros pre-
senciais dos cursos oferecidos neste 
vestibular serão realizados no polo 
de apoio em que o aluno estiver ma-
triculado.

Univesp
Criada inicialmente como um pro-

grama do Governo do Estado de São 
Paulo, em 2008, a Univesp foi ins-
titucionalizada na forma da quarta 
universidade pública paulista em ju-

lho de 2012. O objetivo da Univesp 
é ampliar o acesso ao ensino superior 
público e gratuito de qualidade, fa-
zendo uso intensivo das tecnologias e 
de modernas metodologias de ensino 
e aprendizagem.

Audiência Pública discutirá Serviço de Inspeção Municipal
Secretaria de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento

A Prefeitura de Itapetininga, por meio 
da Secretaria de Agricultura, Agronegó-
cio, Trabalho e Desenvolvimento, realiza 
no próximo dia 20, às 14, uma Audiência 
Pública que tratará da adequação da legis-
lação do Serviço de Inspeção Municipal 
(SIM), que dispõe sobre a fiscalização e 
regulamentação dos produtos de origem 
animal comercializados dentro da cidade. 
A audiência acontece na Câmara Munici-
pal de Itapetininga, no Jardim Marabá. 

Com a adequação, o município irá 
aderir ao Sistema Unificado de Atenção 
à Sanidade Agropecuária- Suasa, que 
permitirá a comercialização dos produtos 
em todo o território nacional. Os peque-
nos produtores também serão beneficia-
dos. Eles poderão inserir seus produtos 
no mercado formal e para as pequenas 
agroindústrias, que poderão ser legaliza-
das de formas mais ágil e menos onerosa, 
uma vez que haverá a descentralização 

do serviço de inspeção facilitando todo o 
processo.

Com o selo de inspeção (SIM/ Suasa), 
os produtos regionais serão valorizados e 

ganharão a confiabilidade dos consumi-
dores.


