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LEI COMPLEMENTAR Nº 171, DE 10 DE JUNHO DE 2019. 
Dispõe sobre a redução de cargos comissionados e a reestruturação da Administração Pública Municipal; e dá outras 
providências. 
(Projeto de Lei Complementar nº 16/2019, 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 
desenvolvimento 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 compartilhamento 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 
Administração 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, as Subsecretarias 
Municipais, as Superintendências Distritais, as Autarquias, as Fundações, as Empresas Públicas e as 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, 
observada 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 
introduzidas pela presente Lei, às competências, atribuições e demais questões relativas ao funcionamento dos órgãos e 
unidades integrantes da Administração Municipal, e caso necessário, regulamentá-las por Decreto. 
Art. 5º. A Administração Pública Municipal seguirá a seguinte Estrutura Administrativa, com a criação de Secretarias 
Municipais, Subsecretarias Municipais e Superintendências Distritais a seguir elencadas e descritas: 
1) Secretarias Municipais 
1.1) Secretaria Municipal de Governo; 
1.2) Secretaria Municipal de Administração e Planejamento; 
1.3) Secretaria Municipal de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento; 
1.4) Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; 
1.5) Secretaria Municipal de Educação; 
1.6) Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude; 
1.7) Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
1.8) Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Patrimônio;  
1.9) Secretaria Municipal de Obras; 
1.10) Secretaria Municipal de Finanças; 
1.11) Secretaria Municipal de Promoção Social; 
1.12) Secretaria Municipal de Saúde; 
1.13) Secretaria Municipal de Trânsito; 
1.14) Secretaria Municipal de Comunicação; 
1.15) Secretaria Municipal de Serviços Públicos; e 
1.16) Secretaria Municipal de Segurança Pública. 
2) Subsecretarias Municipais 
2.1) Subsecretaria Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência; e 
2.2) Subsecretaria Municipal de Defesa Animal; 
3) Superintendências Distritais 
3.1) Superintendência do Distrito do Morro do Alto; 
3.2) Superintendência do Distrito do Tupy; 
3.3) Superintendência do Distrito da Varginha; 
3.4) Superintendência do Distrito do Rechã; 
3.5) Superintendência do Distrito do Gramadinho; e 
3.6) Superintendência do Distrito da Conceição. 
Art. 6º. As Subsecretarias Municipais serão vinculadas à Secretaria Municipal de Governo e as Superintendências 
Distritais serão vinculadas diretamente ao Chefe do Poder Executivo e terão status de Subprefeituras. 
TÍTULO III 
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DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 
Art. 7º. Conforme já estabelecido no Estatuto do Funcionalismo Público Municipal, fica ratificado o percentual previsto no 
§ 3º, artigo 22, da Lei Complementar nº 26, de 27 de junho de 2008, alterado pela Lei Complementar nº 114, de 15 de 
setembro de 2016. 
Parágrafo Único. A referência da remuneração dos cargos comissionados ora criados constará nos artigos subsequentes 
desta Lei e suas descrições constarão nos anexos desta Lei.  
Art. 8º. Os cargos criados abaixo terão as seguintes nomenclaturas e respectivos graus de escolaridade mínima:  
a) Subsecretário – grau de formação: nível superior completo; 
b) Superintendente Distrital – grau de formação: nível superior completo ou superior incompleto em formação; 
c) Assessor Especial do Prefeito – grau de formação: nível superior completo; 
d) Assessor Especial do Vice-Prefeito – grau de formação: nível superior completo; 
e) Chefe de Gabinete do Secretário – grau de formação: nível superior completo ou superior incompleto em formação; 
f) Assessor Especial do Secretário – grau de formação: nível superior completo; 
g) Assessor Especial do Subsecretário – grau de formação: nível superior completo; 
h) Assessor Especial do Superintendente Distrital – grau de formação: nível superior completo ou superior incompleto 
em formação; 
i) Assessor de Relações Institucionais – grau de formação: nível superior completo; 
j) Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares – grau de formação: nível superior completo; e 
k) Assessor de Compras e Licitações – grau de formação: nível superior completo. 
Parágrafo Único. Para todos os cargos que é exigido nível superior completo, como escolaridade mínima para serem 
ocupados, fica mantido o estabelecido no artigo 1º, da Lei Complementar nº 131, de 28 de julho de 2017. 
Art. 9º. Para todos os fins legais e constitucionais, os cargos de Assessores Especiais dos Secretários, Subsecretários e 
Superintendentes, equiparam-se aos cargos de Secretários, Subsecretários e Superintendentes Municipais em deveres, 
tendo status de Secretários, Subsecretários e Superintendentes “Adjuntos”, 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 e pelo 
Chefe do Poder Executivo.  
Art. 10. Nos termos do art. 8º, visando uma melhor qualificação técnica do quadro de funcionários da Prefeitura de 
Itapetininga, 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 servidores com nível superior 
incompleto em formação, para todos os cargos de Chefes de Gabinete dos Secretários, Superintendentes Distritais, e 
Assessores Especiais dos Superintendentes Distritais. 
§ 1º. A permissão de que trata este artigo dar-se-á por comprovação junto ao setor 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.  
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. 
§ 2.º Para os servidores 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 90 (noventa) dias para apresentação 
da respectiva documentação, junto a Diretoria de Recursos Humanos, podendo esse prazo ser prorrogado uma única 
vez, por igual período.  
§ 3.º Após o término do prazo, o funcionário que não apresentar a documentação exigida será exonerado do cargo em 
comissão. 
Art. 11. Ficam criados os seguintes cargos de Secretários Municipais abaixo relacionados:  
1) Secretário Municipal de Governo; 
2) Secretário Municipal de Administração e Planejamento; 
3) Secretário Municipal de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento; 
4) Secretário Municipal de Cultura e Turismo; 
5) Secretário Municipal de Educação; 
6) Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude; 
7) Secretário Municipal de Meio Ambiente; 
8) Secretário Municipal de Negócios Jurídicos e Patrimônio; 
9) Secretário Municipal de Obras; 
10) Secretário Municipal de Finanças; 
11) Secretário Municipal de Promoção Social; 
12) Secretário Municipal de Saúde; 
13) Secretário Municipal de Trânsito; 
14) Secretário Municipal de Comunicação; 
15) Secretário Municipal de Serviços Públicos; e 
16) Secretário Municipal de Segurança Pública. 
 Parágrafo Único. Os cargos referidos neste artigo serão providos por livre escolha do Chefe do Poder Executivo 
Municipal, sendo remunerados por subsídio, na forma constante em norma específica. 
Art. 12. Ficam criados os seguintes cargos de Subsecretários Municipais abaixo relacionados:  
1) Subsecretário Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência; e 
2) Subsecretário Municipal de Defesa Animal. 
Parágrafo Único. Os cargos referidos neste artigo serão providos por livre escolha do Chefe do Poder Executivo 
Municipal, sendo remunerados na referência VI. 
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Art. 13. Ficam criados os seguintes cargos de Superintendentes Distritais abaixo relacionados: 
1) Superintendente Distrital do Morro do Alto; 
2) Superintendente Distrital do Tupy; 
3) Superintendente Distrital da Varginha; 
4) Superintendente Distrital do Rechã; 
5) Superintendente Distrital do Gramadinho; e 
6) Superintendente Distrital da Conceição. 
Parágrafo Único. Os cargos referidos neste artigo serão providos por livre escolha do Chefe do Poder Executivo 
Municipal, sendo remunerados na referência V. 
Art. 14. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Secretaria Municipal de Governo: 
Nomenclatura Referência Quantidade 
Chefe de Gabinete do Secretário VI 01 
Assessor Especial do Secretário V 02 
Assessor Especial do Prefeito V 02 
Assessor Especial do Vice-Prefeito III 02 
Assessor de Relações Institucionais V 02 
Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares VI 01 
Assessor de Compras e Licitações V 01 

Art. 15. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento: 
Nomenclatura Referência Quantidade 
Chefe de Gabinete do Secretário VI 01 
Assessor Especial do Secretário V 02 
Assessor de Relações Institucionais IV 02 
Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares V 01 
Assessor de Compras e Licitações IV 01 

Art. 16. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento: 
Nomenclatura Referência Quantidade 
Chefe de Gabinete do Secretário V 01 
Assessor Especial do Secretário V 02 
Assessor de Relações Institucionais IV 02 
Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares V 01 
Assessor de Compras e Licitações IV 01 

Art. 17. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo: 
Nomenclatura Referência Quantidade 
Chefe de Gabinete do Secretário V 01 
Assessor Especial do Secretário V 02 
Assessor de Relações Institucionais IV 02 
Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares V 01 
Assessor de Compras e Licitações IV 01 

Art. 18. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Secretaria Municipal de Educação: 
Nomenclatura Referência Quantidade 
Chefe de Gabinete do Secretário V 01 
Assessor Especial do Secretário V 02 
Assessor de Relações Institucionais IV 02 
Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares V 01 
Assessor de Compras e Licitações IV 01 

Art. 19. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude: 
Nomenclatura Referência Quantidade 
Chefe de Gabinete do Secretário V 01 
Assessor Especial do Secretário V 02 
Assessor de Relações Institucionais IV 02 
Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares V 01 
Assessor de Compras e Licitações IV 01 

Art. 20. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente: 
Nomenclatura Referência Quantidade 
Chefe de Gabinete do Secretário V 01 
Assessor Especial do Secretário V 02 
Assessor de Relações Institucionais IV 02 
Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares V 01 
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Assessor de Compras e Licitações IV 01 
Art. 21. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Patrimônio: 
Nomenclatura Referência Quantidade 
Chefe de Gabinete do Secretário VI 01 
Assessor Especial do Secretário V 02 
Assessor de Relações Institucionais IV 02 
Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares V 01 
Assessor de Compras e Licitações IV 01 

Art. 22. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Secretaria Municipal de Obras: 
Nomenclatura Referência Quantidade 
Chefe de Gabinete do Secretário V 01 
Assessor Especial do Secretário V 02 
Assessor de Relações Institucionais IV 02 
Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares V 01 
Assessor de Compras e Licitações IV 01 

Art. 23. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Secretaria Municipal de Finanças: 
Nomenclatura Referência Quantidade 
Chefe de Gabinete do Secretário V 01 
Assessor Especial do Secretário V 02 
Assessor de Relações Institucionais IV 02 
Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares V 01 
Assessor de Compras e Licitações IV 01 

Art. 24. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Secretaria Municipal de Promoção Social: 
Nomenclatura Referência Quantidade 
Chefe de Gabinete do Secretário V 01 
Assessor Especial do Secretário V 02 
Assessor de Relações Institucionais IV 02 
Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares V 01 
Assessor de Compras e Licitações IV 01 

Art. 25. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Secretaria Municipal de Saúde: 
Nomenclatura Referência Quantidade 
Chefe de Gabinete do Secretário V 01 
Assessor Especial do Secretário V 02 
Assessor de Relações Institucionais IV 02 
Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares V 01 
Assessor de Compras e Licitações IV 01 

Art. 26. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Secretaria Municipal de Trânsito: 
Nomenclatura Referência Quantidade 
Chefe de Gabinete do Secretário V 01 
Assessor Especial do Secretário V 02 
Assessor de Relações Institucionais IV 02 
Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares V 01 
Assessor de Compras e Licitações IV 01 

Art. 27. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Secretaria Municipal de Comunicação: 
Nomenclatura Referência Quantidade 
Chefe de Gabinete do Secretário V 01 
Assessor Especial do Secretário V 02 
Assessor de Relações Institucionais IV 02 
Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares V 01 
Assessor de Compras e Licitações IV 01 

Art. 28. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Secretaria Municipal de Serviços Públicos: 
Nomenclatura Referência Quantidade 
Chefe de Gabinete do Secretário V 01 
Assessor Especial do Secretário V 02 
Assessor de Relações Institucionais IV 02 
Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares V 01 
Assessor de Compras e Licitações IV 01 
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Art. 29. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública: 
Nomenclatura Referência Quantidade 
Chefe de Gabinete do Secretário V 01 
Assessor Especial do Secretário V 02 
Assessor de Relações Institucionais IV 02 
Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares V 01 
Assessor de Compras e Licitações IV 01 

Art. 30. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Subsecretaria Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência: 
Nomenclatura Referência Quantidade 
Assessor Especial do Subsecretário  V 01 
Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares V 01 

Art. 31. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Subsecretaria Municipal de Defesa Animal: 
Nomenclatura Referência Quantidade 
Assessor Especial do Subsecretário  V 01 
Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares V 01 

Art. 32. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Superintendência Distrital do Morro do Alto: 
Nomenclatura Referência Quantidade 
Assessor Especial do Superintendente Distrital III 02 
Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares III 01 

Art. 33. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Superintendência Distrital do Tupy: 
Nomenclatura Referência Quantidade 
Assessor Especial do Superintendente Distrital III 02 
Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares III 01 

Art. 34. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Superintendência Distrital da Varginha: 
Nomenclatura Referência Quantidade 
Assessor Especial do Superintendente Distrital III 02 
Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares III 01 

Art. 35. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Superintendência Distrital do Rechã: 
Nomenclatura Referência Quantidade 
Assessor Especial do Superintendente Distrital III 02 
Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares III 01 

Art. 36. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Superintendência Distrital do Gramadinho: 
Nomenclatura Referência Quantidade 
Assessor Especial do Superintendente Distrital III 02 
Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares III 01 

Art. 37. Ficam criados na estrutura da Prefeitura do Município de Itapetininga os seguintes cargos de provimento em 
comissão lotados na Superintendência Distrital da Conceição: 
Nomenclatura Referência Quantidade 
Assessor Especial do Superintendente Distrital III 02 
Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares III 01 

TÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 38. 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 respectivos direitos, créditos e obrigações decorrentes de Lei, atos administrativos ou contratos, inclusive as receitas 
e despesas.  
Art. 39. 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 
Governo. 
Art. 40. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias da Lei Orçamentária. 
Art. 41. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, 
especialmente as constantes na Lei Complementar nº 157, de 25 de setembro de 2018; na Lei Complementar nº 153, de 
20 de julho de 2018; na Lei Complementar nº 146, de 21 de dezembro de 2017; na Lei Complementar nº 124, de 14 de 
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junho de 2017; na Lei nº 5.247, de 28 de março de 2008; na Lei Complementar nº 21, de 05 de outubro de 2007; na Lei 
nº 5.537, de 20 de março de 2012. 
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS 
Prefeita Municipal 
Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos dez dias de junho de 2019. 
JEFERSON RODRIGO BRUN 
Secretário de Gabinete 
ANEXO I 
DESCRIÇÃO DE CARGOS – SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 
1. DESCRIÇÃO DE CARGO 
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de 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 subordinados;  
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 Secretaria; 
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 para o próximo 
exercício; 
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisórios naqueles de 
sua competência; 
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
8. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas por servidores 
lotados na Secretaria; 
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria 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 das instruções normativas 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 das instruções normativas, 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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 
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 subordinados;  
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 Secretaria; 
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 para o próximo 
exercício; 
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisórios naqueles de 
sua competência; 
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
8. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas por servidores 
lotados na Secretaria; 
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria 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 das instruções normativas 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 das instruções normativas, expedindo 
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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. 
 
3. DESCRIÇÃO DE CARGO 
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONEGÓCIO, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal 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 subordinados;  
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 Secretaria; 
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 para o próximo 
exercício; 
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisórios naqueles de 
sua competência; 
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
8. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas por servidores 
lotados na Secretaria; 
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria 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 das instruções normativas 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 das instruções normativas, 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. 
 
4. DESCRIÇÃO DE CARGO 
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal 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 subordinados;  
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 Secretaria; 
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 para o próximo 
exercício; 
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisórios naqueles de 
sua competência; 
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
8. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas por servidores 
lotados na Secretaria; 
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria 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 das instruções normativas 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 das instruções normativas, 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. 
 
5. DESCRIÇÃO DE CARGO 
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CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal 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 subordinados;  
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 Secretaria; 
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 para o próximo 
exercício; 
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisórios naqueles de 
sua competência; 
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
8. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas por servidores 
lotados na Secretaria; 
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria 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 das instruções normativas 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 das instruções normativas, 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. 
 
6. DESCRIÇÃO DE CARGO 
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude 
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 subordinados;  
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 Secretaria; 
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 para o próximo 
exercício; 
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisórios naqueles de 
sua competência; 
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
8. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas por 
servidores lotados na Secretaria; 
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria 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 das instruções normativas 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 das instruções normativas, 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. 
 
7. DESCRIÇÃO DE CARGO 
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção geral da Secretaria e o auxílio ao Prefeito nos atos de gestão superior da Administração Municipal. 
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ATRIBUIÇÕES 
1. Exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subordinados;  
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 Secretaria; 
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 para o próximo 
exercício; 
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisórios naqueles de 
sua competência; 
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
8. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas por servidores 
lotados na Secretaria; 
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria 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 das instruções normativas 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 das instruções normativas, 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. 
 
8. DESCRIÇÃO DE CARGO 
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PATRIMÔNIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Patrimônio 
FORMAÇÃO: Superior Completo em Direito e inscrição na OAB 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção geral da Secretaria e o auxílio ao Prefeito nos atos de gestão superior da Administração Municipal. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Promover o assessoramento jurídico do Prefeito e demais órgãos da estrutura administrativa, assistindo-os 
pessoalmente ou designando representantes; 
2. Exercer a direção geral, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos dos órgãos vinculados a Secretaria 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 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 decisórios 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 Patrimônio, 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 eventos desse 
gênero, que visem ao congraçamento dos integrantes da carreira de Procurador do Município, intercâmbio de 
informações e aprimoramento cultural e profissional; 
16. Propor ao Prefeito a extensão administrativa da eficácia de decisões judiciais reiteradas; 
17. Aprovar e submeter à homologação do Prefeito súmulas de uniformização da jurisprudência administrativa; 
18. Promover estudos, pesquisas, elaboração de trabalhos e documentos sobre matéria jurídica de interesse do 
Município ou realiza-los pessoalmente, quando julgar conveniente, ou quando solicitado pelo Prefeito; 
19. Verificar todos os documentos referentes às despesas da Secretaria; 
20. Representar ao Prefeito, propondo sugestões para dirimir eventuais conflitos de competência com outros órgãos do 
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Município, aos quais tenham sido atribuídas funções semelhantes às da Secretaria de Negócios Jurídicos e Patrimônio; 
21. Indicar os Procuradores do Município que irão ocupar cargos e funções nas Diretorias na Procuradoria; 
22. Resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas em relação à organização e ao funcionamento da 
Secretaria, expedindo para este fim as instruções necessárias para a execução de leis, regulamentos e decretos; 
23. Referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito, pertinentes à sua área de atuação; 
24. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhes forem outorgadas ou delegadas pelo Prefeito; 
25. Avocar o exame de qualquer matéria compreendida na competência funcional dos departamentos sob sua 
subordinação, quando considerar oportuno ou quando solicitado pelo Prefeito; 
26. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do artigo 76 da Lei Orgânica do Município de 
Itapetininga. 
 
9. DESCRIÇÃO DE CARGO 
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Obras 
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 subordinados;  
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 Secretaria; 
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 para o próximo 
exercício; 
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisórios naqueles de 
sua competência; 
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
8. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas por servidores 
lotados na Secretaria; 
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria 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 das instruções normativas 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 das instruções normativas, 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. 
 
10. DESCRIÇÃO DE CARGO 
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Finanças 
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 subordinados;  
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 Secretaria; 
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 para o próximo 
exercício; 
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisórios naqueles de 
sua competência; 
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
8. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas por servidores 
lotados na Secretaria; 
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria 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 das instruções normativas para a execução dos serviços; 
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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 das instruções normativas, 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. 
 
11. DESCRIÇÃO DE CARGO 
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal 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 subordinados;  
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 Secretaria; 
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 para o próximo 
exercício; 
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisórios naqueles de 
sua competência; 
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
8. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas por servidores 
lotados na Secretaria; 
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria 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 das instruções normativas 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 das instruções normativas, 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. 
 
12. DESCRIÇÃO DE CARGO 
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 
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 subordinados;  
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 Secretaria; 
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 para o próximo 
exercício; 
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisórios naqueles de 
sua competência; 
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
8. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas por servidores 
lotados na Secretaria; 
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria 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 das instruções normativas 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 das instruções normativas, expedindo 
para esse fim as instruções necessárias; 
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15. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas, na forma do artigo 76 da Lei Orgânica do Município de 
Itapetininga. 
 
13. DESCRIÇÃO DE CARGO 
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Trânsito 
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 subordinados;  
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 Secretaria; 
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 para o próximo 
exercício; 
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisórios naqueles de 
sua competência; 
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
8. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas por servidores 
lotados na Secretaria; 
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria 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 das instruções normativas 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 das instruções normativas, 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. 
 
14. DESCRIÇÃO DE CARGO 
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Comunicação 
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 subordinados;  
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 Secretaria; 
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 para o próximo 
exercício; 
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisórios naqueles de 
sua competência; 
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
8. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas por servidores 
lotados na Secretaria; 
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria 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 das instruções normativas 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 das instruções normativas, 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. 
 
15. DESCRIÇÃO DE CARGO 



Página 1710-JUN-2019 SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
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 subordinados;  
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 Secretaria; 
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 para o próximo 
exercício; 
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisórios naqueles de 
sua competência; 
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
8. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas por servidores 
lotados na Secretaria; 
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria 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 das instruções normativas 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 das instruções normativas, 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. 
 
16. DESCRIÇÃO DE CARGO 
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Segurança Pública 
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 subordinados;  
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 Secretaria; 
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 para o próximo 
exercício; 
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisórios naqueles de 
sua competência; 
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
8. Autorizar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas por servidores 
lotados na Secretaria; 
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Secretaria 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 das instruções normativas 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 das instruções normativas, 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. 
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ANEXO II  
 
DESCRIÇÃO DE CARGOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
 
1. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Governo  
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção da Secretaria Municipal de Governo e auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão superior 
da Secretaria. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Exercer a direção da Secretaria; 
2. Auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão superior da Secretaria. 
3. Orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subordinados;  
4. Exercer a supervisão normativa sobre os assuntos de competência do Secretário Municipal de Governo; 
5. Despachar com o Secretário os expedientes vinculados a Secretaria; 
6. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo da Secretaria e apresentar soluções no 
âmbito do Planejamento Governamental; 
7. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Secretário; 
8. Realizar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
9. Elaborar instruções normativas para a execução dos serviços da Secretaria Municipal de Governo; 
10. Zelar pelo cumprimento da Lei Orgânica e das instruções para a execução dos serviços; 
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
2. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Governo 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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, 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 à 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 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 determinado por Portaria. 
 
3. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Governo 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar o Chefe do Poder Executivo, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
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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 providências 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 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. 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 DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO VICE-PREFEITO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Governo 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo  
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 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. 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 DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Governo 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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 diretamente o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
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relacionadas à sua área de atuação, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 
2. Iniciar e manter relacionamento em conjunto com o Secretário com instituições, empresas e organizações, 
internacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, detentoras de projetos cujo desenvolvimento seja do interesse do 
Município; 
3. Organizar e coordenar a realização de projetos originários de instituições, empresas e organizações, internacionais ou 
estrangeiras, públicas ou privadas; 
4. Verificar a viabilidade para a realização efetiva de propostas de projetos internacionais e nacionais apresentadas pelo 
Secretário; 
5. Elaborar o detalhamento necessário para a realização de projetos internacionais e nacionais no Município, observadas 
as adaptações que se fizerem necessárias; 
6. Sugerir ao Secretário a realização de estudos para a captação de recursos visando a realização de projetos que 
atendam às necessidades específicas do Município; 
7. Analisar, em conjunto com o Secretário, os projetos por este sugeridos e suas alternativas; 
8. Auxiliar, sempre que requisitado, as atividades do Secretário; 
9. Assumir funções de representação do Município, em assuntos Institucionais e Internacionais, sempre que para isso for 
designado pelo Secretário; 
10. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
6. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração. 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Governo 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas 
ao Poder Legislativo, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Prestar assistência e assessoramento direto ao Secretário, nos assuntos relacionados 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 estabelecidas, 
participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo; 
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário 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, quando solicitado; 
7. Auxiliar o Secretário na elaboração do Plano de Governo e de Ação; 
8. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos; 
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. 
 
7. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Governo 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
especialmente em matéria de compras e licitações, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da 
política de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Assessorar diretamente o Secretário no processamento de compras, contratos e aditivos; 
2. Exercer o assessoramento e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Secretário, especialmente 
em matéria de compras e contratos, de acordo com a política de Governo; 
3. Assessorar diretamente o Secretário 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 aos assuntos 
da Secretaria em matéria contratual e de compras; 
4. Promover orientação técnica e administrativa ao Secretário para cumprimento da legislação atinente; 
5. Assessorar diretamente o Secretário nos trabalhos dos setores de apoio técnico e administrativo; 
6. Promover o assessoramento ao Secretário com o preparo e análise de processos, atos oficiais, correspondências e 
outros documentos que devam ser trabalhados e despachados pelo Secretário, em sua área de competência; 
7. Manter a comunicação com todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o objetivo de racionalização dos 
procedimentos; 
8. Viabilizar a perfeita integração das compras que compõem a Secretaria; 
9. Assessorar o Secretário no gerenciamento dos recursos orçamentários destinados aos serviços afetos à Secretaria; 
10. Supervisionar os serviços de compras afetos Secretaria; 
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11. Assessorar o Secretário na análise e processamento nos casos de sanções administrativas dos fornecedores da 
Secretaria, conforme procedimentos estabelecidos; 
12. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
ANEXO III  
DESCRIÇÃO DE CARGOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
 
1. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento  
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e auxiliar diretamente o Secretário nos atos 
de gestão superior da Secretaria. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Exercer a direção da Secretaria; 
2. Auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão superior da Secretaria. 
3. Orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subordinados;  
4. Exercer a supervisão normativa sobre os assuntos de competência do Secretário Municipal de Administração e 
Planejamento; 
5. Despachar com o Secretário os expedientes vinculados a Secretaria; 
6. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo da Secretaria e apresentar soluções no 
âmbito do Planejamento Governamental; 
7. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Secretário; 
8. Realizar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
9. Elaborar instruções normativas para a execução dos serviços da Secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento; 
10. Zelar pelo cumprimento da Lei Orgânica e das instruções para a execução dos serviços; 
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
2. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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, 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 à 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 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 determinado por Portaria. 
 
3. DESCRIÇÃO DO CARGO  
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CARGO: ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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 diretamente 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. 
2. Iniciar e manter relacionamento em conjunto com o Secretário com instituições, empresas e organizações, 
internacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, detentoras de projetos cujo desenvolvimento seja do interesse do 
Município; 
3. Organizar e coordenar a realização de projetos originários de instituições, empresas e organizações, internacionais ou 
estrangeiras, públicas ou privadas; 
4. Verificar a viabilidade para a realização efetiva de propostas de projetos internacionais e nacionais apresentadas pelo 
Secretário; 
5. Elaborar o detalhamento necessário para a realização de projetos internacionais e nacionais no Município, observadas 
as adaptações que se fizerem necessárias; 
6. Sugerir ao Secretário a realização de estudos para a captação de recursos visando a realização de projetos que 
atendam às necessidades específicas do Município; 
7. Analisar, em conjunto com o Secretário, os projetos por este sugeridos e suas alternativas; 
8. Auxiliar, sempre que requisitado, as atividades do Secretário; 
9. Assumir funções de representação do Município, em assuntos Institucionais e Internacionais, sempre que para isso for 
designado pelo Secretário; 
10. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
4. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração. 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas 
ao Poder Legislativo, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Prestar assistência e assessoramento direto ao Secretário, nos assuntos relacionados 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 estabelecidas, 
participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo; 
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário 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, quando solicitado; 
7. Auxiliar o Secretário na elaboração do Plano de Governo e de Ação; 
8. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos; 
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. 
 
5. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
especialmente em matéria de compras e licitações, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da 
política de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Assessorar diretamente o Secretário no processamento de compras, contratos e aditivos; 
2. Exercer o assessoramento e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Secretário, especialmente 
em matéria de compras e contratos, de acordo com a política de Governo; 
3. Assessorar diretamente o Secretário 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 aos assuntos 
da Secretaria em matéria contratual e de compras; 
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4. Promover orientação técnica e administrativa ao Secretário para cumprimento da legislação atinente; 
5. Assessorar diretamente o Secretário nos trabalhos dos setores de apoio técnico e administrativo; 
6. Promover o assessoramento ao Secretário com o preparo e análise de processos, atos oficiais, correspondências e 
outros documentos que devam ser trabalhados e despachados pelo Secretário, em sua área de competência; 
7. Manter a comunicação com todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o objetivo de racionalização dos 
procedimentos; 
8. Viabilizar a perfeita integração das compras que compõem a Secretaria; 
9. Assessorar o Secretário no gerenciamento dos recursos orçamentários destinados aos serviços afetos à Secretaria; 
10. Supervisionar os serviços de compras afetos Secretaria; 
11. Assessorar o Secretário na análise e processamento nos casos de sanções administrativas dos fornecedores da 
Secretaria, conforme procedimentos estabelecidos; 
12. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
ANEXO IV  
DESCRIÇÃO DE CARGOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGRONÉGOCIO, TRABALHO E 
DESENVOLVIMENTO 
1. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento  
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção da Secretaria Municipal de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento e auxiliar 
diretamente o Secretário nos atos de gestão superior da Secretaria. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Exercer a direção da Secretaria; 
2. Auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão superior da Secretaria. 
3. Orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subordinados;  
4. Exercer a supervisão normativa sobre os assuntos de competência do Secretário Municipal de Administração e 
Planejamento; 
5. Despachar com o Secretário os expedientes vinculados a Secretaria; 
6. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo da Secretaria e apresentar soluções no 
âmbito do Planejamento Governamental; 
7. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Secretário; 
8. Realizar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
9. Elaborar instruções normativas para a execução dos serviços da Secretaria Municipal de Administração e 
Planejamento; 
10. Zelar pelo cumprimento da Lei Orgânica e das instruções para a execução dos serviços; 
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
2. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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, 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 à 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; 
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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 determinado por Portaria. 
 
3. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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 diretamente 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. 
2. Iniciar e manter relacionamento em conjunto com o Secretário com instituições, empresas e organizações, 
internacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, detentoras de projetos cujo desenvolvimento seja do interesse do 
Município; 
3. Organizar e coordenar a realização de projetos originários de instituições, empresas e organizações, internacionais 
ou estrangeiras, públicas ou privadas; 
4. Verificar a viabilidade para a realização efetiva de propostas de projetos internacionais e nacionais apresentadas 
pelo Secretário; 
5. Elaborar o detalhamento necessário para a realização de projetos internacionais e nacionais no Município, 
observadas as adaptações que se fizerem necessárias; 
6. Sugerir ao Secretário a realização de estudos para a captação de recursos visando a realização de projetos que 
atendam às necessidades específicas do Município; 
7. Analisar, em conjunto com o Secretário, os projetos por este sugeridos e suas alternativas; 
8. Auxiliar, sempre que requisitado, as atividades do Secretário; 
9. Assumir funções de representação do Município, em assuntos Institucionais e Internacionais, sempre que para isso 
for designado pelo Secretário; 
10. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
4. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração. 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas 
ao Poder Legislativo, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Prestar assistência e assessoramento direto ao Secretário, nos assuntos relacionados 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 estabelecidas, 
participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo; 
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário 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, quando solicitado; 
7. Auxiliar o Secretário na elaboração do Plano de Governo e de Ação; 
8. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos; 
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. 
 
5. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
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Assessorar diretamente o Secretário nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
especialmente em matéria de compras e licitações, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da 
política de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Assessorar diretamente o Secretário no processamento de compras, contratos e aditivos; 
2. Exercer o assessoramento e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Secretário, especialmente 
em matéria de compras e contratos, de acordo com a política de Governo; 
3. Assessorar diretamente o Secretário 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 aos 
assuntos da Secretaria em matéria contratual e de compras; 
4. Promover orientação técnica e administrativa ao Secretário para cumprimento da legislação atinente; 
5. Assessorar diretamente o Secretário nos trabalhos dos setores de apoio técnico e administrativo; 
6. Promover o assessoramento ao Secretário com o preparo e análise de processos, atos oficiais, correspondências e 
outros documentos que devam ser trabalhados e despachados pelo Secretário, em sua área de competência; 
7. Manter a comunicação com todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o objetivo de racionalização 
dos procedimentos; 
8. Viabilizar a perfeita integração das compras que compõem a Secretaria; 
9. Assessorar o Secretário no gerenciamento dos recursos orçamentários destinados aos serviços afetos à Secretaria; 
10. Supervisionar os serviços de compras afetos Secretaria; 
11. Assessorar o Secretário na análise e processamento nos casos de sanções administrativas dos fornecedores da 
Secretaria, conforme procedimentos estabelecidos; 
12. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
ANEXO V  
DESCRIÇÃO DE CARGOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 
1. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo  
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão 
superior da Secretaria. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Exercer a direção da Secretaria; 
2. Auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão superior da Secretaria. 
3. Orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subordinados;  
4. Exercer a supervisão normativa sobre os assuntos de competência do Secretário Municipal de Cultura e Turismo; 
5. Despachar com o Secretário os expedientes vinculados a Secretaria; 
6. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo da Secretaria e apresentar soluções no 
âmbito do Planejamento Governamental; 
7. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Secretário; 
8. Realizar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
9. Elaborar instruções normativas para a execução dos serviços da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; 
10. Zelar pelo cumprimento da Lei Orgânica e das instruções para a execução dos serviços; 
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
2. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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, avaliação e revisão 
dos programas e projetos pelos quais é responsável, em conformidade com a política de governo; 
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9. Supervisionar a análise e encaminhamento de consultas, denúncias ou sugestões relacionadas à 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 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 determinado por Portaria. 
 
3. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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 diretamente 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. 
2. Iniciar e manter relacionamento em conjunto com o Secretário com instituições, empresas e organizações, 
internacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, detentoras de projetos cujo desenvolvimento seja do interesse do 
Município; 
3. Organizar e coordenar a realização de projetos originários de instituições, empresas e organizações, internacionais 
ou estrangeiras, públicas ou privadas; 
4. Verificar a viabilidade para a realização efetiva de propostas de projetos internacionais e nacionais apresentadas 
pelo Secretário; 
5. Elaborar o detalhamento necessário para a realização de projetos internacionais e nacionais no Município, 
observadas as adaptações que se fizerem necessárias; 
6. Sugerir ao Secretário a realização de estudos para a captação de recursos visando a realização de projetos que 
atendam às necessidades específicas do Município; 
7. Analisar, em conjunto com o Secretário, os projetos por este sugeridos e suas alternativas; 
8. Auxiliar, sempre que requisitado, as atividades do Secretário; 
9. Assumir funções de representação do Município, em assuntos Institucionais e Internacionais, sempre que para isso 
for designado pelo Secretário; 
10. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
4. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração. 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas 
ao Poder Legislativo, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Prestar assistência e assessoramento direto ao Secretário, nos assuntos relacionados 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 estabelecidas, 
participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo; 
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário 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, quando solicitado; 
7. Auxiliar o Secretário na elaboração do Plano de Governo e de Ação; 
8. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos; 
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. 
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5. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Cultura e Turismo 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
especialmente em matéria de compras e licitações, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da 
política de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Assessorar diretamente o Secretário no processamento de compras, contratos e aditivos; 
2. Exercer o assessoramento e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Secretário, especialmente 
em matéria de compras e contratos, de acordo com a política de Governo; 
3. Assessorar diretamente o Secretário 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 aos assuntos 
da Secretaria em matéria contratual e de compras; 
4. Promover orientação técnica e administrativa ao Secretário para cumprimento da legislação atinente; 
5. Assessorar diretamente o Secretário nos trabalhos dos setores de apoio técnico e administrativo; 
6. Promover o assessoramento ao Secretário com o preparo e análise de processos, atos oficiais, correspondências e 
outros documentos que devam ser trabalhados e despachados pelo Secretário, em sua área de competência; 
7. Manter a comunicação com todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o objetivo de racionalização dos 
procedimentos; 
8. Viabilizar a perfeita integração das compras que compõem a Secretaria; 
9. Assessorar o Secretário no gerenciamento dos recursos orçamentários destinados aos serviços afetos à Secretaria; 
10. Supervisionar os serviços de compras afetos Secretaria; 
11. Assessorar o Secretário na análise e processamento nos casos de sanções administrativas dos fornecedores da 
Secretaria, conforme procedimentos estabelecidos; 
12. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
ANEXO VI  
DESCRIÇÃO DE CARGOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
1. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação  
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção da Secretaria Municipal de Educação e auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão superior 
da Secretaria. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Exercer a direção da Secretaria; 
2. Auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão superior da Secretaria. 
3. Orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subordinados;  
4. Exercer a supervisão normativa sobre os assuntos de competência do Secretário Municipal de Educação; 
5. Despachar com o Secretário os expedientes vinculados a Secretaria; 
6. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo da Secretaria e apresentar soluções no 
âmbito do Planejamento Governamental; 
7. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Secretário; 
8. Realizar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
9. Elaborar instruções normativas para a execução dos serviços da Secretaria Municipal de Educação; 
10. Zelar pelo cumprimento da Lei Orgânica e das instruções para a execução dos serviços; 
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
2. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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; 
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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, 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 à 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 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 determinado por Portaria. 
 
3. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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 diretamente 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. 
2. Iniciar e manter relacionamento em conjunto com o Secretário com instituições, empresas e organizações, 
internacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, detentoras de projetos cujo desenvolvimento seja do interesse do 
Município; 
3. Organizar e coordenar a realização de projetos originários de instituições, empresas e organizações, internacionais ou 
estrangeiras, públicas ou privadas; 
4. Verificar a viabilidade para a realização efetiva de propostas de projetos internacionais e nacionais apresentadas pelo 
Secretário; 
5. Elaborar o detalhamento necessário para a realização de projetos internacionais e nacionais no Município, observadas 
as adaptações que se fizerem necessárias; 
6. Sugerir ao Secretário a realização de estudos para a captação de recursos visando a realização de projetos que 
atendam às necessidades específicas do Município; 
7. Analisar, em conjunto com o Secretário, os projetos por este sugeridos e suas alternativas; 
8. Auxiliar, sempre que requisitado, as atividades do Secretário; 
9. Assumir funções de representação do Município, em assuntos Institucionais e Internacionais, sempre que para isso for 
designado pelo Secretário; 
10. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
4. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas relacionadas 
ao Poder Legislativo, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Prestar assistência e assessoramento direto ao Secretário, nos assuntos relacionados 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 estabelecidas, 
participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo; 
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário 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;  
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6. Representar o Secretário, quando solicitado; 
7. Auxiliar o Secretário na elaboração do Plano de Governo e de Ação; 
8. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos; 
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. 
 
5. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Educação 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
especialmente em matéria de compras e licitações, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da 
política de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Assessorar diretamente o Secretário no processamento de compras, contratos e aditivos; 
2. Exercer o assessoramento e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Secretário, especialmente 
em matéria de compras e contratos, de acordo com a política de Governo; 
3. Assessorar diretamente o Secretário 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 aos 
assuntos da Secretaria em matéria contratual e de compras; 
4. Promover orientação técnica e administrativa ao Secretário para cumprimento da legislação atinente; 
5. Assessorar diretamente o Secretário nos trabalhos dos setores de apoio técnico e administrativo; 
6. Promover o assessoramento ao Secretário com o preparo e análise de processos, atos oficiais, correspondências e 
outros documentos que devam ser trabalhados e despachados pelo Secretário, em sua área de competência; 
7. Manter a comunicação com todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o objetivo de racionalização 
dos procedimentos; 
8. Viabilizar a perfeita integração das compras que compõem a Secretaria; 
9. Assessorar o Secretário no gerenciamento dos recursos orçamentários destinados aos serviços afetos à Secretaria; 
10. Supervisionar os serviços de compras afetos Secretaria; 
11. Assessorar o Secretário na análise e processamento nos casos de sanções administrativas dos fornecedores da 
Secretaria, conforme procedimentos estabelecidos; 
12. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
ANEXO VII  
DESCRIÇÃO DE CARGOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 
1. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude  
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude e auxiliar diretamente o Secretário nos atos 
de gestão superior da Secretaria. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Exercer a direção da Secretaria; 
2. Auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão superior da Secretaria. 
3. Orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subordinados;  
4. Exercer a supervisão normativa sobre os assuntos de competência do Secretário Municipal de Esporte, Lazer e 
Juventude; 
5. Despachar com o Secretário os expedientes vinculados a Secretaria; 
6. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo da Secretaria e apresentar soluções no 
âmbito do Planejamento Governamental; 
7. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Secretário; 
8. Realizar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
9. Elaborar instruções normativas para a execução dos serviços da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e 
Juventude; 
10. Zelar pelo cumprimento da Lei Orgânica e das instruções para a execução dos serviços; 
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
2. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude 
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FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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, 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 à 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 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 determinado por Portaria. 
 
3. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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 diretamente 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. 
2. Iniciar e manter relacionamento em conjunto com o Secretário com instituições, empresas e organizações, 
internacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, detentoras de projetos cujo desenvolvimento seja do interesse do 
Município; 
3. Organizar e coordenar a realização de projetos originários de instituições, empresas e organizações, internacionais 
ou estrangeiras, públicas ou privadas; 
4. Verificar a viabilidade para a realização efetiva de propostas de projetos internacionais e nacionais apresentadas 
pelo Secretário; 
5. Elaborar o detalhamento necessário para a realização de projetos internacionais e nacionais no Município, 
observadas as adaptações que se fizerem necessárias; 
6. Sugerir ao Secretário a realização de estudos para a captação de recursos visando a realização de projetos que 
atendam às necessidades específicas do Município; 
7. Analisar, em conjunto com o Secretário, os projetos por este sugeridos e suas alternativas; 
8. Auxiliar, sempre que requisitado, as atividades do Secretário; 
9. Assumir funções de representação do Município, em assuntos Institucionais e Internacionais, sempre que para isso 
for designado pelo Secretário; 
10. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
4. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
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relacionadas ao Poder Legislativo, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Prestar assistência e assessoramento direto ao Secretário, nos assuntos relacionados 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 estabelecidas, 
participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo; 
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário 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, quando solicitado; 
7. Auxiliar o Secretário na elaboração do Plano de Governo e de Ação; 
8. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos; 
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. 
 
5. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
especialmente em matéria de compras e licitações, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da 
política de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Assessorar diretamente o Secretário no processamento de compras, contratos e aditivos; 
2. Exercer o assessoramento e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Secretário, 
especialmente em matéria de compras e contratos, de acordo com a política de Governo; 
3. Assessorar diretamente o Secretário 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 aos 
assuntos da Secretaria em matéria contratual e de compras; 
4. Promover orientação técnica e administrativa ao Secretário para cumprimento da legislação atinente; 
5. Assessorar diretamente o Secretário nos trabalhos dos setores de apoio técnico e administrativo; 
6. Promover o assessoramento ao Secretário com o preparo e análise de processos, atos oficiais, correspondências e 
outros documentos que devam ser trabalhados e despachados pelo Secretário, em sua área de competência; 
7. Manter a comunicação com todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o objetivo de racionalização 
dos procedimentos; 
8. Viabilizar a perfeita integração das compras que compõem a Secretaria; 
9. Assessorar o Secretário no gerenciamento dos recursos orçamentários destinados aos serviços afetos à Secretaria; 
10. Supervisionar os serviços de compras afetos Secretaria; 
11. Assessorar o Secretário na análise e processamento nos casos de sanções administrativas dos fornecedores da 
Secretaria, conforme procedimentos estabelecidos; 
12. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
ANEXO VIII  
DESCRIÇÃO DE CARGOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
1. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão 
superior da Secretaria. 
ATRIBUIÇÕES 
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1. Exercer a direção da Secretaria; 
2. Auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão superior da Secretaria. 
3. Orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subordinados;  
4. Exercer a supervisão normativa sobre os assuntos de competência do Secretário Municipal de Meio Ambiente; 
5. Despachar com o Secretário os expedientes vinculados a Secretaria; 
6. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo da Secretaria e apresentar soluções no 
âmbito do Planejamento Governamental; 
7. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Secretário; 
8. Realizar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
9. Elaborar instruções normativas para a execução dos serviços da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
10. Zelar pelo cumprimento da Lei Orgânica e das instruções para a execução dos serviços; 
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
2. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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, 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 à 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 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 determinado por Portaria. 
 
3. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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 diretamente 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. 
2. Iniciar e manter relacionamento em conjunto com o Secretário com instituições, empresas e organizações, 
internacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, detentoras de projetos cujo desenvolvimento seja do interesse do 
Município; 
3. Organizar e coordenar a realização de projetos originários de instituições, empresas e organizações, internacionais 
ou estrangeiras, públicas ou privadas; 
4. Verificar a viabilidade para a realização efetiva de propostas de projetos internacionais e nacionais apresentadas 
pelo Secretário; 
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5. Elaborar o detalhamento necessário para a realização de projetos internacionais e nacionais no Município, 
observadas as adaptações que se fizerem necessárias; 
6. Sugerir ao Secretário a realização de estudos para a captação de recursos visando a realização de projetos que 
atendam às necessidades específicas do Município; 
7. Analisar, em conjunto com o Secretário, os projetos por este sugeridos e suas alternativas; 
8. Auxiliar, sempre que requisitado, as atividades do Secretário; 
9. Assumir funções de representação do Município, em assuntos Institucionais e Internacionais, sempre que para isso 
for designado pelo Secretário; 
10. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
4. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário, promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
relacionadas ao Poder Legislativo, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Prestar assistência e assessoramento direto ao Secretário, nos assuntos relacionados 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 estabelecidas, 
participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo; 
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário 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, quando solicitado; 
7. Auxiliar o Secretário na elaboração do Plano de Governo e de Ação; 
8. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos; 
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. 
 
5. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
especialmente em matéria de compras e licitações, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da 
política de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Assessorar diretamente o Secretário no processamento de compras, contratos e aditivos; 
2. Exercer o assessoramento e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Secretário, 
especialmente em matéria de compras e contratos, de acordo com a política de Governo; 
3. Assessorar diretamente o Secretário 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 aos 
assuntos da Secretaria em matéria contratual e de compras; 
4. Promover orientação técnica e administrativa ao Secretário para cumprimento da legislação atinente; 
5. Assessorar diretamente o Secretário nos trabalhos dos setores de apoio técnico e administrativo; 
6. Promover o assessoramento ao Secretário com o preparo e análise de processos, atos oficiais, correspondências e 
outros documentos que devam ser trabalhados e despachados pelo Secretário, em sua área de competência; 
7. Manter a comunicação com todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o objetivo de racionalização 
dos procedimentos; 
8. Viabilizar a perfeita integração das compras que compõem a Secretaria; 
9. Assessorar o Secretário no gerenciamento dos recursos orçamentários destinados aos serviços afetos à Secretaria; 
10. Supervisionar os serviços de compras afetos Secretaria; 
11. Assessorar o Secretário na análise e processamento nos casos de sanções administrativas dos fornecedores da 
Secretaria, conforme procedimentos estabelecidos; 
12. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
ANEXO IX  
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DESCRIÇÃO DE CARGOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PATRIMÔNIO 
1. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO 
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 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Patrimônio e auxiliar diretamente o Secretário nos 
atos de gestão superior da Secretaria. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Exercer a direção da Secretaria; 
2. Auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão superior da Secretaria. 
3. Orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subordinados;  
4. Exercer a supervisão normativa sobre os assuntos de competência do Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 
e Patrimônio; 
5. Despachar com o Secretário os expedientes vinculados a Secretaria; 
6. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo da Secretaria e apresentar soluções no 
âmbito do Planejamento Governamental; 
7. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Secretário; 
8. Realizar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
9. Elaborar instruções normativas para a execução dos serviços da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e 
Patrimônio; 
10. Zelar pelo cumprimento da Lei Orgânica e das instruções para a execução dos serviços; 
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
2. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Patrimônio 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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, 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 à 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 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 determinado por Portaria. 
 
3. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Patrimônio 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
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Assessorar diretamente 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 diretamente 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. 
2. Iniciar e manter relacionamento em conjunto com o Secretário com instituições, empresas e organizações, 
internacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, detentoras de projetos cujo desenvolvimento seja do interesse do 
Município; 
3. Organizar e coordenar a realização de projetos originários de instituições, empresas e organizações, internacionais 
ou estrangeiras, públicas ou privadas; 
4. Verificar a viabilidade para a realização efetiva de propostas de projetos internacionais e nacionais apresentadas 
pelo Secretário; 
5. Elaborar o detalhamento necessário para a realização de projetos internacionais e nacionais no Município, 
observadas as adaptações que se fizerem necessárias; 
6. Sugerir ao Secretário a realização de estudos para a captação de recursos visando a realização de projetos que 
atendam às necessidades específicas do Município; 
7. Analisar, em conjunto com o Secretário, os projetos por este sugeridos e suas alternativas; 
8. Auxiliar, sempre que requisitado, as atividades do Secretário; 
9. Assumir funções de representação do Município, em assuntos Institucionais e Internacionais, sempre que para isso 
for designado pelo Secretário; 
10. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
4. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Patrimônio 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
relacionadas ao Poder Legislativo, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Prestar assistência e assessoramento direto ao Secretário, nos assuntos relacionados 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 estabelecidas, 
participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo; 
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário 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, quando solicitado; 
7. Auxiliar o Secretário na elaboração do Plano de Governo e de Ação; 
8. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos; 
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. 
 
5. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Patrimônio 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
especialmente em matéria de compras e licitações, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da 
política de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Assessorar diretamente o Secretário no processamento de compras, contratos e aditivos; 
2. Exercer o assessoramento e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Secretário, 
especialmente em matéria de compras e contratos, de acordo com a política de Governo; 
3. Assessorar diretamente o Secretário 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 aos 
assuntos da Secretaria em matéria contratual e de compras; 
4. Promover orientação técnica e administrativa ao Secretário para cumprimento da legislação atinente; 
5. Assessorar diretamente o Secretário nos trabalhos dos setores de apoio técnico e administrativo; 
6. Promover o assessoramento ao Secretário com o preparo e análise de processos, atos oficiais, correspondências e 
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outros documentos que devam ser trabalhados e despachados pelo Secretário, em sua área de competência; 
7. Manter a comunicação com todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o objetivo de racionalização 
dos procedimentos; 
8. Viabilizar a perfeita integração das compras que compõem a Secretaria; 
9. Assessorar o Secretário no gerenciamento dos recursos orçamentários destinados aos serviços afetos à Secretaria; 
10. Supervisionar os serviços de compras afetos Secretaria; 
11. Assessorar o Secretário na análise e processamento nos casos de sanções administrativas dos fornecedores da 
Secretaria, conforme procedimentos estabelecidos; 
12. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
ANEXO X  
DESCRIÇÃO DE CARGOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
1. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Obras  
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção da Secretaria Municipal de Obras e auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão superior da 
Secretaria. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Exercer a direção da Secretaria; 
2. Auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão superior da Secretaria. 
3. Orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subordinados;  
4. Exercer a supervisão normativa sobre os assuntos de competência do Secretário Municipal de Obras; 
5. Despachar com o Secretário os expedientes vinculados a Secretaria; 
6. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo da Secretaria e apresentar soluções no 
âmbito do Planejamento Governamental; 
7. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Secretário; 
8. Realizar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
9. Elaborar instruções normativas para a execução dos serviços da Secretaria Municipal de Obras; 
10. Zelar pelo cumprimento da Lei Orgânica e das instruções para a execução dos serviços; 
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
2. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Obras 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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, 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 à 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 competência; 
16. Acompanhar os prazos internos; 
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais; 
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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 DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Obras 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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 diretamente 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. 
2. Iniciar e manter relacionamento em conjunto com o Secretário com instituições, empresas e organizações, 
internacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, detentoras de projetos cujo desenvolvimento seja do interesse do 
Município; 
3. Organizar e coordenar a realização de projetos originários de instituições, empresas e organizações, internacionais 
ou estrangeiras, públicas ou privadas; 
4. Verificar a viabilidade para a realização efetiva de propostas de projetos internacionais e nacionais apresentadas 
pelo Secretário; 
5. Elaborar o detalhamento necessário para a realização de projetos internacionais e nacionais no Município, 
observadas as adaptações que se fizerem necessárias; 
6. Sugerir ao Secretário a realização de estudos para a captação de recursos visando a realização de projetos que 
atendam às necessidades específicas do Município; 
7. Analisar, em conjunto com o Secretário, os projetos por este sugeridos e suas alternativas; 
8. Auxiliar, sempre que requisitado, as atividades do Secretário; 
9. Assumir funções de representação do Município, em assuntos Institucionais e Internacionais, sempre que para isso 
for designado pelo Secretário; 
10. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
4. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Obras 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
relacionadas ao Poder Legislativo, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Prestar assistência e assessoramento direto ao Secretário, nos assuntos relacionados 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 estabelecidas, 
participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo; 
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário 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, quando solicitado; 
7. Auxiliar o Secretário na elaboração do Plano de Governo e de Ação; 
8. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos; 
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. 
 
5. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Obras 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
especialmente em matéria de compras e licitações, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da 
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política de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Assessorar diretamente o Secretário no processamento de compras, contratos e aditivos; 
2. Exercer o assessoramento e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Secretário, 
especialmente em matéria de compras e contratos, de acordo com a política de Governo; 
3. Assessorar diretamente o Secretário 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 aos 
assuntos da Secretaria em matéria contratual e de compras; 
4. Promover orientação técnica e administrativa ao Secretário para cumprimento da legislação atinente; 
5. Assessorar diretamente o Secretário nos trabalhos dos setores de apoio técnico e administrativo; 
6. Promover o assessoramento ao Secretário com o preparo e análise de processos, atos oficiais, correspondências e 
outros documentos que devam ser trabalhados e despachados pelo Secretário, em sua área de competência; 
7. Manter a comunicação com todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o objetivo de racionalização 
dos procedimentos; 
8. Viabilizar a perfeita integração das compras que compõem a Secretaria; 
9. Assessorar o Secretário no gerenciamento dos recursos orçamentários destinados aos serviços afetos à Secretaria; 
10. Supervisionar os serviços de compras afetos Secretaria; 
11. Assessorar o Secretário na análise e processamento nos casos de sanções administrativas dos fornecedores da 
Secretaria, conforme procedimentos estabelecidos; 
12. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
ANEXO XI  
DESCRIÇÃO DE CARGOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
1. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Finanças  
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção da Secretaria Municipal de Finanças e auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão superior 
da Secretaria. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Exercer a direção da Secretaria; 
2. Auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão superior da Secretaria. 
3. Orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subordinados;  
4. Exercer a supervisão normativa sobre os assuntos de competência do Secretário Municipal de Finanças; 
5. Despachar com o Secretário os expedientes vinculados a Secretaria; 
6. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo da Secretaria e apresentar soluções no 
âmbito do Planejamento Governamental; 
7. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Secretário; 
8. Realizar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
9. Elaborar instruções normativas para a execução dos serviços da Secretaria Municipal de Finanças; 
10. Zelar pelo cumprimento da Lei Orgânica e das instruções para a execução dos serviços; 
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
2. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Finanças 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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, 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 à Secretaria, 
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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 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 determinado por Portaria. 
 
3. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Finanças 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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 diretamente 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. 
2. Iniciar e manter relacionamento em conjunto com o Secretário com instituições, empresas e organizações, 
internacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, detentoras de projetos cujo desenvolvimento seja do interesse do 
Município; 
3. Organizar e coordenar a realização de projetos originários de instituições, empresas e organizações, internacionais 
ou estrangeiras, públicas ou privadas; 
4. Verificar a viabilidade para a realização efetiva de propostas de projetos internacionais e nacionais apresentadas 
pelo Secretário; 
5. Elaborar o detalhamento necessário para a realização de projetos internacionais e nacionais no Município, 
observadas as adaptações que se fizerem necessárias; 
6. Sugerir ao Secretário a realização de estudos para a captação de recursos visando a realização de projetos que 
atendam às necessidades específicas do Município; 
7. Analisar, em conjunto com o Secretário, os projetos por este sugeridos e suas alternativas; 
8. Auxiliar, sempre que requisitado, as atividades do Secretário; 
9. Assumir funções de representação do Município, em assuntos Institucionais e Internacionais, sempre que para isso 
for designado pelo Secretário; 
10. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
4. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Finanças 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
relacionadas ao Poder Legislativo, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Prestar assistência e assessoramento direto ao Secretário, nos assuntos relacionados 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 estabelecidas, 
participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo; 
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário 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, quando solicitado; 
7. Auxiliar o Secretário na elaboração do Plano de Governo e de Ação; 
8. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos; 
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; 
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11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
5. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Finanças 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
especialmente em matéria de compras e licitações, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da 
política de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Assessorar diretamente o Secretário no processamento de compras, contratos e aditivos; 
2. Exercer o assessoramento e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Secretário, 
especialmente em matéria de compras e contratos, de acordo com a política de Governo; 
3. Assessorar diretamente o Secretário 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 aos 
assuntos da Secretaria em matéria contratual e de compras; 
4. Promover orientação técnica e administrativa ao Secretário para cumprimento da legislação atinente; 
5. Assessorar diretamente o Secretário nos trabalhos dos setores de apoio técnico e administrativo; 
6. Promover o assessoramento ao Secretário com o preparo e análise de processos, atos oficiais, correspondências e 
outros documentos que devam ser trabalhados e despachados pelo Secretário, em sua área de competência; 
7. Manter a comunicação com todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o objetivo de racionalização 
dos procedimentos; 
8. Viabilizar a perfeita integração das compras que compõem a Secretaria; 
9. Assessorar o Secretário no gerenciamento dos recursos orçamentários destinados aos serviços afetos à Secretaria; 
10. Supervisionar os serviços de compras afetos Secretaria; 
11. Assessorar o Secretário na análise e processamento nos casos de sanções administrativas dos fornecedores da 
Secretaria, conforme procedimentos estabelecidos; 
12. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
ANEXO XII  
DESCRIÇÃO DE CARGOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 
1. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Promoção Social  
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção da Secretaria Municipal de Promoção Social e auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão 
superior da Secretaria. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Exercer a direção da Secretaria; 
2. Auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão superior da Secretaria. 
3. Orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subordinados;  
4. Exercer a supervisão normativa sobre os assuntos de competência do Secretário Municipal de Promoção Social; 
5. Despachar com o Secretário os expedientes vinculados a Secretaria; 
6. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo da Secretaria e apresentar soluções no 
âmbito do Planejamento Governamental; 
7. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Secretário; 
8. Realizar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
9. Elaborar instruções normativas para a execução dos serviços da Secretaria Municipal de Promoção Social; 
10. Zelar pelo cumprimento da Lei Orgânica e das instruções para a execução dos serviços; 
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
2. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Promoção Social 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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; 
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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, 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 à 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 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 determinado por Portaria. 
 
3. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Promoção Social 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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 diretamente 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. 
2. Iniciar e manter relacionamento em conjunto com o Secretário com instituições, empresas e organizações, 
internacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, detentoras de projetos cujo desenvolvimento seja do interesse do 
Município; 
3. Organizar e coordenar a realização de projetos originários de instituições, empresas e organizações, internacionais 
ou estrangeiras, públicas ou privadas; 
4. Verificar a viabilidade para a realização efetiva de propostas de projetos internacionais e nacionais apresentadas 
pelo Secretário; 
5. Elaborar o detalhamento necessário para a realização de projetos internacionais e nacionais no Município, 
observadas as adaptações que se fizerem necessárias; 
6. Sugerir ao Secretário a realização de estudos para a captação de recursos visando a realização de projetos que 
atendam às necessidades específicas do Município; 
7. Analisar, em conjunto com o Secretário, os projetos por este sugeridos e suas alternativas; 
8. Auxiliar, sempre que requisitado, as atividades do Secretário; 
9. Assumir funções de representação do Município, em assuntos Institucionais e Internacionais, sempre que para isso 
for designado pelo Secretário; 
10. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
4. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Promoção Social 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
relacionadas ao Poder Legislativo, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Prestar assistência e assessoramento direto ao Secretário, nos assuntos relacionados 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 estabelecidas, 
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participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo; 
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário 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, quando solicitado; 
7. Auxiliar o Secretário na elaboração do Plano de Governo e de Ação; 
8. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos; 
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. 
 
5. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Promoção Social 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
especialmente em matéria de compras e licitações, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da 
política de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Assessorar diretamente o Secretário no processamento de compras, contratos e aditivos; 
2. Exercer o assessoramento e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Secretário, 
especialmente em matéria de compras e contratos, de acordo com a política de Governo; 
3. Assessorar diretamente o Secretário 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 aos 
assuntos da Secretaria em matéria contratual e de compras; 
4. Promover orientação técnica e administrativa ao Secretário para cumprimento da legislação atinente; 
5. Assessorar diretamente o Secretário nos trabalhos dos setores de apoio técnico e administrativo; 
6. Promover o assessoramento ao Secretário com o preparo e análise de processos, atos oficiais, correspondências e 
outros documentos que devam ser trabalhados e despachados pelo Secretário, em sua área de competência; 
7. Manter a comunicação com todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o objetivo de racionalização 
dos procedimentos; 
8. Viabilizar a perfeita integração das compras que compõem a Secretaria; 
9. Assessorar o Secretário no gerenciamento dos recursos orçamentários destinados aos serviços afetos à Secretaria; 
10. Supervisionar os serviços de compras afetos Secretaria; 
11. Assessorar o Secretário na análise e processamento nos casos de sanções administrativas dos fornecedores da 
Secretaria, conforme procedimentos estabelecidos; 
12. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
ANEXO XIII  
DESCRIÇÃO DE CARGOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
1. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde  
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção da Secretaria Municipal de Saúde e auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão superior da 
Secretaria. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Exercer a direção da Secretaria; 
2. Auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão superior da Secretaria. 
3. Orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subordinados;  
4. Exercer a supervisão normativa sobre os assuntos de competência do Secretário Municipal de Saúde; 
5. Despachar com o Secretário os expedientes vinculados a Secretaria; 
6. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo da Secretaria e apresentar soluções no 
âmbito do Planejamento Governamental; 
7. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Secretário; 
8. Realizar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
9. Elaborar instruções normativas para a execução dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde; 
10. Zelar pelo cumprimento da Lei Orgânica e das instruções para a execução dos serviços; 
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
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2. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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, 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 à 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 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 determinado por Portaria. 
 
3. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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 diretamente 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. 
2. Iniciar e manter relacionamento em conjunto com o Secretário com instituições, empresas e organizações, 
internacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, detentoras de projetos cujo desenvolvimento seja do interesse do 
Município; 
3. Organizar e coordenar a realização de projetos originários de instituições, empresas e organizações, internacionais 
ou estrangeiras, públicas ou privadas; 
4. Verificar a viabilidade para a realização efetiva de propostas de projetos internacionais e nacionais apresentadas 
pelo Secretário; 
5. Elaborar o detalhamento necessário para a realização de projetos internacionais e nacionais no Município, 
observadas as adaptações que se fizerem necessárias; 
6. Sugerir ao Secretário a realização de estudos para a captação de recursos visando a realização de projetos que 
atendam às necessidades específicas do Município; 
7. Analisar, em conjunto com o Secretário, os projetos por este sugeridos e suas alternativas; 
8. Auxiliar, sempre que requisitado, as atividades do Secretário; 
9. Assumir funções de representação do Município, em assuntos Institucionais e Internacionais, sempre que para isso 
for designado pelo Secretário; 
10. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
4. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
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ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
relacionadas ao Poder Legislativo, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Prestar assistência e assessoramento direto ao Secretário, nos assuntos relacionados 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 estabelecidas, 
participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo; 
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário 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, quando solicitado; 
7. Auxiliar o Secretário na elaboração do Plano de Governo e de Ação; 
8. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos; 
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. 
 
5. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
especialmente em matéria de compras e licitações, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da 
política de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Assessorar diretamente o Secretário no processamento de compras, contratos e aditivos; 
2. Exercer o assessoramento e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Secretário, 
especialmente em matéria de compras e contratos, de acordo com a política de Governo; 
3. Assessorar diretamente o Secretário 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 aos 
assuntos da Secretaria em matéria contratual e de compras; 
4. Promover orientação técnica e administrativa ao Secretário para cumprimento da legislação atinente; 
5. Assessorar diretamente o Secretário nos trabalhos dos setores de apoio técnico e administrativo; 
6. Promover o assessoramento ao Secretário com o preparo e análise de processos, atos oficiais, correspondências e 
outros documentos que devam ser trabalhados e despachados pelo Secretário, em sua área de competência; 
7. Manter a comunicação com todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o objetivo de racionalização 
dos procedimentos; 
8. Viabilizar a perfeita integração das compras que compõem a Secretaria; 
9. Assessorar o Secretário no gerenciamento dos recursos orçamentários destinados aos serviços afetos à Secretaria; 
10. Supervisionar os serviços de compras afetos Secretaria; 
11. Assessorar o Secretário na análise e processamento nos casos de sanções administrativas dos fornecedores da 
Secretaria, conforme procedimentos estabelecidos; 
12. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
ANEXO XIV  
DESCRIÇÃO DE CARGOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
1. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Trânsito  
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção da Secretaria Municipal de Trânsito e auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão superior 
da Secretaria. 
ATRIBUIÇÕES 
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1. Exercer a direção da Secretaria; 
2. Auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão superior da Secretaria. 
3. Orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subordinados;  
4. Exercer a supervisão normativa sobre os assuntos de competência do Secretário Municipal de Trânsito; 
5. Despachar com o Secretário os expedientes vinculados a Secretaria; 
6. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo da Secretaria e apresentar soluções no 
âmbito do Planejamento Governamental; 
7. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Secretário; 
8. Realizar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
9. Elaborar instruções normativas para a execução dos serviços da Secretaria Municipal de Trânsito; 
10. Zelar pelo cumprimento da Lei Orgânica e das instruções para a execução dos serviços; 
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
2. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Trânsito 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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, 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 à 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 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 determinado por Portaria. 
 
3. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Trânsito 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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 diretamente 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. 
2. Iniciar e manter relacionamento em conjunto com o Secretário com instituições, empresas e organizações, 
internacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, detentoras de projetos cujo desenvolvimento seja do interesse do 
Município; 
3. Organizar e coordenar a realização de projetos originários de instituições, empresas e organizações, internacionais 
ou estrangeiras, públicas ou privadas; 
4. Verificar a viabilidade para a realização efetiva de propostas de projetos internacionais e nacionais apresentadas 
pelo Secretário; 
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5. Elaborar o detalhamento necessário para a realização de projetos internacionais e nacionais no Município, 
observadas as adaptações que se fizerem necessárias; 
6. Sugerir ao Secretário a realização de estudos para a captação de recursos visando a realização de projetos que 
atendam às necessidades específicas do Município; 
7. Analisar, em conjunto com o Secretário, os projetos por este sugeridos e suas alternativas; 
8. Auxiliar, sempre que requisitado, as atividades do Secretário; 
9. Assumir funções de representação do Município, em assuntos Institucionais e Internacionais, sempre que para isso 
for designado pelo Secretário; 
10. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
4. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Trânsito 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
relacionadas ao Poder Legislativo, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Prestar assistência e assessoramento direto ao Secretário, nos assuntos relacionados 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 estabelecidas, 
participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo; 
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário 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, quando solicitado; 
7. Auxiliar o Secretário na elaboração do Plano de Governo e de Ação; 
8. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos; 
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. 
 
5. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Trânsito 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
especialmente em matéria de compras e licitações, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da 
política de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Assessorar diretamente o Secretário no processamento de compras, contratos e aditivos; 
2. Exercer o assessoramento e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Secretário, 
especialmente em matéria de compras e contratos, de acordo com a política de Governo; 
3. Assessorar diretamente o Secretário 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 aos 
assuntos da Secretaria em matéria contratual e de compras; 
4. Promover orientação técnica e administrativa ao Secretário para cumprimento da legislação atinente; 
5. Assessorar diretamente o Secretário nos trabalhos dos setores de apoio técnico e administrativo; 
6. Promover o assessoramento ao Secretário com o preparo e análise de processos, atos oficiais, correspondências e 
outros documentos que devam ser trabalhados e despachados pelo Secretário, em sua área de competência; 
7. Manter a comunicação com todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o objetivo de racionalização 
dos procedimentos; 
8. Viabilizar a perfeita integração das compras que compõem a Secretaria; 
9. Assessorar o Secretário no gerenciamento dos recursos orçamentários destinados aos serviços afetos à Secretaria; 
10. Supervisionar os serviços de compras afetos Secretaria; 
11. Assessorar o Secretário na análise e processamento nos casos de sanções administrativas dos fornecedores da 
Secretaria, conforme procedimentos estabelecidos; 
12. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
ANEXO XV  
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DESCRIÇÃO DE CARGOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 
1. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Comunicação  
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção da Secretaria Municipal de Comunicação e auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão 
superior da Secretaria. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Exercer a direção da Secretaria; 
2. Auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão superior da Secretaria. 
3. Orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subordinados;  
4. Exercer a supervisão normativa sobre os assuntos de competência do Secretário Municipal de Comunicação; 
5. Despachar com o Secretário os expedientes vinculados a Secretaria; 
6. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo da Secretaria e apresentar soluções no 
âmbito do Planejamento Governamental; 
7. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Secretário; 
8. Realizar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
9. Elaborar instruções normativas para a execução dos serviços da Secretaria Municipal de Comunicação; 
10. Zelar pelo cumprimento da Lei Orgânica e das instruções para a execução dos serviços; 
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
2. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Comunicação 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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, 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 à 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 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 determinado por Portaria. 
 
3. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Comunicação 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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. 
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ATRIBUIÇÕES 
1. Assessorar diretamente 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. 
2. Iniciar e manter relacionamento em conjunto com o Secretário com instituições, empresas e organizações, 
internacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, detentoras de projetos cujo desenvolvimento seja do interesse do 
Município; 
3. Organizar e coordenar a realização de projetos originários de instituições, empresas e organizações, internacionais 
ou estrangeiras, públicas ou privadas; 
4. Verificar a viabilidade para a realização efetiva de propostas de projetos internacionais e nacionais apresentadas 
pelo Secretário; 
5. Elaborar o detalhamento necessário para a realização de projetos internacionais e nacionais no Município, 
observadas as adaptações que se fizerem necessárias; 
6. Sugerir ao Secretário a realização de estudos para a captação de recursos visando a realização de projetos que 
atendam às necessidades específicas do Município; 
7. Analisar, em conjunto com o Secretário, os projetos por este sugeridos e suas alternativas; 
8. Auxiliar, sempre que requisitado, as atividades do Secretário; 
9. Assumir funções de representação do Município, em assuntos Institucionais e Internacionais, sempre que para isso 
for designado pelo Secretário; 
10. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
4. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Comunicação 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
relacionadas ao Poder Legislativo, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Prestar assistência e assessoramento direto ao Secretário, nos assuntos relacionados 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 estabelecidas, 
participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo; 
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário 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, quando solicitado; 
7. Auxiliar o Secretário na elaboração do Plano de Governo e de Ação; 
8. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos; 
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. 
 
5. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Comunicação 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
especialmente em matéria de compras e licitações, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da 
política de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Assessorar diretamente o Secretário no processamento de compras, contratos e aditivos; 
2. Exercer o assessoramento e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Secretário, 
especialmente em matéria de compras e contratos, de acordo com a política de Governo; 
3. Assessorar diretamente o Secretário 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 aos 
assuntos da Secretaria em matéria contratual e de compras; 
4. Promover orientação técnica e administrativa ao Secretário para cumprimento da legislação atinente; 
5. Assessorar diretamente o Secretário nos trabalhos dos setores de apoio técnico e administrativo; 
6. Promover o assessoramento ao Secretário com o preparo e análise de processos, atos oficiais, correspondências e 
outros documentos que devam ser trabalhados e despachados pelo Secretário, em sua área de competência; 
7. Manter a comunicação com todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o objetivo de racionalização 



Página 4910-JUN-2019 SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

dos procedimentos; 
8. Viabilizar a perfeita integração das compras que compõem a Secretaria; 
9. Assessorar o Secretário no gerenciamento dos recursos orçamentários destinados aos serviços afetos à Secretaria; 
10. Supervisionar os serviços de compras afetos Secretaria; 
11. Assessorar o Secretário na análise e processamento nos casos de sanções administrativas dos fornecedores da 
Secretaria, conforme procedimentos estabelecidos; 
12. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
ANEXO XVI  
DESCRIÇÃO DE CARGOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
1. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Serviços Públicos  
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão 
superior da Secretaria. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Exercer a direção da Secretaria; 
2. Auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão superior da Secretaria. 
3. Orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subordinados;  
4. Exercer a supervisão normativa sobre os assuntos de competência do Secretário Municipal de Serviços Públicos; 
5. Despachar com o Secretário os expedientes vinculados a Secretaria; 
6. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo da Secretaria e apresentar soluções no 
âmbito do Planejamento Governamental; 
7. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Secretário; 
8. Realizar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
9. Elaborar instruções normativas para a execução dos serviços da Secretaria Municipal de Serviços Públicos; 
10. Zelar pelo cumprimento da Lei Orgânica e das instruções para a execução dos serviços; 
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
2. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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, 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 à 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 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 
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status de Secretário Adjunto, podendo assim assinar e assumir seus deveres, quando determinado por Portaria. 
 
3. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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 diretamente 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. 
2. Iniciar e manter relacionamento em conjunto com o Secretário com instituições, empresas e organizações, 
internacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, detentoras de projetos cujo desenvolvimento seja do interesse do 
Município; 
3. Organizar e coordenar a realização de projetos originários de instituições, empresas e organizações, internacionais 
ou estrangeiras, públicas ou privadas; 
4. Verificar a viabilidade para a realização efetiva de propostas de projetos internacionais e nacionais apresentadas 
pelo Secretário; 
5. Elaborar o detalhamento necessário para a realização de projetos internacionais e nacionais no Município, 
observadas as adaptações que se fizerem necessárias; 
6. Sugerir ao Secretário a realização de estudos para a captação de recursos visando a realização de projetos que 
atendam às necessidades específicas do Município; 
7. Analisar, em conjunto com o Secretário, os projetos por este sugeridos e suas alternativas; 
8. Auxiliar, sempre que requisitado, as atividades do Secretário; 
9. Assumir funções de representação do Município, em assuntos Institucionais e Internacionais, sempre que para isso 
for designado pelo Secretário; 
10. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
4. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
relacionadas ao Poder Legislativo, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Prestar assistência e assessoramento direto ao Secretário, nos assuntos relacionados 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 estabelecidas, 
participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo; 
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário 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, quando solicitado; 
7. Auxiliar o Secretário na elaboração do Plano de Governo e de Ação; 
8. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos; 
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. 
 
5. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
especialmente em matéria de compras e licitações, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da 
política de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
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1. Assessorar diretamente o Secretário no processamento de compras, contratos e aditivos; 
2. Exercer o assessoramento e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Secretário, 
especialmente em matéria de compras e contratos, de acordo com a política de Governo; 
3. Assessorar diretamente o Secretário 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 aos 
assuntos da Secretaria em matéria contratual e de compras; 
4. Promover orientação técnica e administrativa ao Secretário para cumprimento da legislação atinente; 
5. Assessorar diretamente o Secretário nos trabalhos dos setores de apoio técnico e administrativo; 
6. Promover o assessoramento ao Secretário com o preparo e análise de processos, atos oficiais, correspondências e 
outros documentos que devam ser trabalhados e despachados pelo Secretário, em sua área de competência; 
7. Manter a comunicação com todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o objetivo de racionalização 
dos procedimentos; 
8. Viabilizar a perfeita integração das compras que compõem a Secretaria; 
9. Assessorar o Secretário no gerenciamento dos recursos orçamentários destinados aos serviços afetos à Secretaria; 
10. Supervisionar os serviços de compras afetos Secretaria; 
11. Assessorar o Secretário na análise e processamento nos casos de sanções administrativas dos fornecedores da 
Secretaria, conforme procedimentos estabelecidos; 
12. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
ANEXO XVII  
DESCRIÇÃO DE CARGOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 
1. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: CHEFE DE GABINETE DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Segurança Pública  
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção da Secretaria Municipal de Segurança Pública e auxiliar diretamente o Secretário nos atos de 
gestão superior da Secretaria. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Exercer a direção da Secretaria; 
2. Auxiliar diretamente o Secretário nos atos de gestão superior da Secretaria. 
3. Orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são diretamente subordinados;  
4. Exercer a supervisão normativa sobre os assuntos de competência do Secretário Municipal de Segurança Pública; 
5. Despachar com o Secretário os expedientes vinculados a Secretaria; 
6. Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas públicos a cargo da Secretaria e apresentar soluções no 
âmbito do Planejamento Governamental; 
7. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Secretário; 
8. Realizar a escala de férias dos servidores da Secretaria; 
9. Elaborar instruções normativas para a execução dos serviços da Secretaria Municipal de Segurança Pública; 
10. Zelar pelo cumprimento da Lei Orgânica e das instruções para a execução dos serviços; 
11. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
2. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO SECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Segurança Pública 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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, 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 à 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; 
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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 determinado por Portaria. 
 
3. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Segurança Pública 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente 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 diretamente 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. 
2. Iniciar e manter relacionamento em conjunto com o Secretário com instituições, empresas e organizações, 
internacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, detentoras de projetos cujo desenvolvimento seja do interesse do 
Município; 
3. Organizar e coordenar a realização de projetos originários de instituições, empresas e organizações, internacionais 
ou estrangeiras, públicas ou privadas; 
4. Verificar a viabilidade para a realização efetiva de propostas de projetos internacionais e nacionais apresentadas 
pelo Secretário; 
5. Elaborar o detalhamento necessário para a realização de projetos internacionais e nacionais no Município, 
observadas as adaptações que se fizerem necessárias; 
6. Sugerir ao Secretário a realização de estudos para a captação de recursos visando a realização de projetos que 
atendam às necessidades específicas do Município; 
7. Analisar, em conjunto com o Secretário, os projetos por este sugeridos e suas alternativas; 
8. Auxiliar, sempre que requisitado, as atividades do Secretário; 
9. Assumir funções de representação do Município, em assuntos Institucionais e Internacionais, sempre que para isso 
for designado pelo Secretário; 
10. Exercer outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
4. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Segurança Pública 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
relacionadas ao Poder Legislativo, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Prestar assistência e assessoramento direto ao Secretário, nos assuntos relacionados 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 estabelecidas, 
participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo; 
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Secretário 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, quando solicitado; 
7. Auxiliar o Secretário na elaboração do Plano de Governo e de Ação; 
8. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos; 
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. 
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5. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Segurança Pública 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Secretário nas questões da Administração Municipal relativas à sua área de atuação, 
especialmente em matéria de compras e licitações, propondo soluções que visem ao atendimento das diretrizes da 
política de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Assessorar diretamente o Secretário no processamento de compras, contratos e aditivos; 
2. Exercer o assessoramento e supervisão dos programas e ações dos órgãos vinculados ao Secretário, 
especialmente em matéria de compras e contratos, de acordo com a política de Governo; 
3. Assessorar diretamente o Secretário 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 aos 
assuntos da Secretaria em matéria contratual e de compras; 
4. Promover orientação técnica e administrativa ao Secretário para cumprimento da legislação atinente; 
5. Assessorar diretamente o Secretário nos trabalhos dos setores de apoio técnico e administrativo; 
6. Promover o assessoramento ao Secretário com o preparo e análise de processos, atos oficiais, correspondências e 
outros documentos que devam ser trabalhados e despachados pelo Secretário, em sua área de competência; 
7. Manter a comunicação com todos os órgãos da Administração Pública Municipal, com o objetivo de racionalização 
dos procedimentos; 
8. Viabilizar a perfeita integração das compras que compõem a Secretaria; 
9. Assessorar o Secretário no gerenciamento dos recursos orçamentários destinados aos serviços afetos à Secretaria; 
10. Supervisionar os serviços de compras afetos Secretaria; 
11. Assessorar o Secretário na análise e processamento nos casos de sanções administrativas dos fornecedores da 
Secretaria, conforme procedimentos estabelecidos; 
12. Representar o Secretário em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
13. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
ANEXO XVIII  
DESCRIÇÃO DE CARGOS – SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA 
1. DESCRIÇÃO DE CARGO 
CARGO: SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Governo 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção geral da Subsecretaria e o auxílio ao Prefeito e Secretários nos atos de gestão superior da 
Administração Municipal. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Exercer a direção geral da Subsecretaria, bem com orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são 
diretamente subordinados;  
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da Subsecretaria; 
3. Despachar com o Prefeito, nos dias determinados, os expedientes vinculados à Subsecretaria; 
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 Governo a proposta orçamentária da Subsecretaria para o próximo exercício; 
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito/Secretários e despachos decisórios 
naqueles de sua competência; 
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Subsecretaria; 
8. Solicitar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas por servidores 
lotados na Subsecretaria; 
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Subsecretaria 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 das instruções normativas para a execução dos serviços; 
13. Assinar conjuntamente com o Prefeito, os atos do Chefe do Executivo que tratam de assunto de interesse da 
Subsecretaria; 
14. Resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na execução das instruções normativas, expedindo 
para esse fim as instruções necessárias; 
 
2. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO SUBSECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Subsecretaria Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
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FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Subsecretário, 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 Subsecretário; 
2. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Subsecretário, bem como tomar as providências 
decorrentes da decisão; 
3. Planejar, organizar e supervisionar trabalhos da Subsecretaria; 
4. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às suas 
pretensões; 
5. Representar o Subsecretário, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
6. Supervisionar os serviços burocráticos da Subsecretária; 
7. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Subsecretário; 
8. Fornecer ao Subsecretário, 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 à Subsecretaria, 
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 competência; 
16. Acompanhar os prazos internos; 
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais; 
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
3. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Subsecretaria Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Subsecretário promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
relacionadas ao Poder Legislativo, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Prestar assistência e assessoramento direto ao Subsecretário, nos assuntos relacionados 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 estabelecidas, 
participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo; 
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Subsecretário 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 Subsecretário, quando solicitado; 
7. Auxiliar o Subsecretário na elaboração do Plano de Governo e de Ação; 
8. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos; 
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. 
 
ANEXO XIX  
DESCRIÇÃO DE CARGOS – SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA ANIMAL 
1. DESCRIÇÃO DE CARGO 
CARGO: SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE DEFESA ANIMAL 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Secretaria Municipal de Governo 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção geral da Subsecretaria e o auxílio ao Prefeito e Secretários nos atos de gestão superior da 
Administração Municipal. 
ATRIBUIÇÕES 
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1. Exercer a direção geral da Subsecretaria, bem com orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe são 
diretamente subordinados;  
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da Subsecretaria; 
3. Despachar com o Prefeito, nos dias determinados, os expedientes vinculados à Subsecretaria; 
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 Governo a proposta orçamentária da Subsecretaria para o próximo exercício; 
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito/Secretários e despachos decisórios 
naqueles de sua competência; 
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Subsecretaria; 
8. Solicitar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas por servidores 
lotados na Subsecretaria; 
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Subsecretaria 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 das instruções normativas para a execução dos serviços; 
13. Assinar conjuntamente com o Prefeito, os atos do Chefe do Executivo que tratam de assunto de interesse da 
Subsecretaria; 
14. Resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na execução das instruções normativas, expedindo 
para esse fim as instruções necessárias; 
 
2. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO SUBSECRETÁRIO 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Subsecretaria Municipal de Defesa Animal 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo  
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Subsecretário, 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 Subsecretário; 
2. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Subsecretário, bem como tomar as providências 
decorrentes da decisão; 
3. Planejar, organizar e supervisionar trabalhos da Subsecretaria; 
4. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às suas 
pretensões; 
5. Representar o Subsecretário, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
6. Supervisionar os serviços burocráticos da Subsecretária; 
7. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Subsecretário; 
8. Fornecer ao Subsecretário, 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 à Subsecretaria, 
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 competência; 
16. Acompanhar os prazos internos; 
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais; 
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
3. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Subsecretaria Municipal de Defesa Animal 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Subsecretário promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
relacionadas ao Poder Legislativo, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Prestar assistência e assessoramento direto ao Subsecretário, nos assuntos relacionados 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; 
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3. Coordenar e acompanhar as ações de sua competência, necessárias ao alcance das metas estabelecidas, 
participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo; 
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Subsecretário 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 Subsecretário, quando solicitado; 
7. Auxiliar o Subsecretário na elaboração do Plano de Governo e de Ação; 
8. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos; 
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. 
 
ANEXO XX  
DESCRIÇÃO DE CARGOS – SUPERINTENDÊNCIA DO DISTRITO DO MORRO DO ALTO 
1. DESCRIÇÃO DE CARGO 
CARGO: SUPERINTENDENTE DISTRITAL  
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Superintendência do Distrito do Morro do Alto 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção geral da Superintendência Distrital e o auxílio ao Prefeito nos atos de gestão superior da 
Administração Municipal. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Exercer a direção geral da Superintendência Distrital, bem com orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe 
são diretamente subordinados;  
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da Superintendência Distrital; 
3. Despachar com o Prefeito, nos dias determinados, os expedientes vinculados à Superintendência Distrital; 
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 Superintendência Distrital para 
o próximo exercício; 
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisórios naqueles 
de sua competência; 
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Superintendência Distrital; 
8. Solicitar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas por servidores 
lotados na Superintendência Distrital; 
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Superintendência Distrital 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 das instruções normativas para a execução dos serviços; 
13. Assinar conjuntamente com o Prefeito, os atos do Chefe do Executivo que tratam de assunto de interesse da 
Superintendência Distrital; 
14. Resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na execução das instruções normativas, expedindo 
para esse fim as instruções necessárias; 
 
2. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO SUPERINTENDENTE DISTRITAL 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Superintendência do Distrito do Morro do Alto 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Superintendente, 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 Superintendente; 
2. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Superintendente, bem como tomar as providências 
decorrentes da decisão; 
3. Planejar, organizar e supervisionar trabalhos da Superintendência; 
4. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às suas 
pretensões; 
5. Representar o Superintendente, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
6. Supervisionar os serviços burocráticos da Superintendência; 
7. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Superintendente; 
8. Fornecer ao Superintendente, nos prazos estabelecidos, subsídios destinados ao acompanhamento, avaliação e 
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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 à 
Superintendência, 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 competência; 
16. Acompanhar os prazos internos; 
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais; 
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
3. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Superintendência do Distrito do Morro do Alto 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Superintendente promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
relacionadas ao Poder Legislativo, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Prestar assistência e assessoramento direto ao Superintendente, nos assuntos relacionados 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 estabelecidas, 
participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo; 
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Superintendente 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 Superintendente, quando solicitado; 
7. Auxiliar o Superintendente na elaboração do Plano de Governo e de Ação; 
8. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos; 
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. 
 
ANEXO XXI  
DESCRIÇÃO DE CARGOS – SUPERINTENDÊNCIA DO DISTRITO DO TUPY 
1. DESCRIÇÃO DE CARGO 
CARGO: SUPERINTENDENTE DISTRITAL  
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Superintendência do Distrito do Tupy  
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção geral da Superintendência Distrital e o auxílio ao Prefeito nos atos de gestão superior da 
Administração Municipal. 
ATRIBUIÇÕES 
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1. Exercer a direção geral da Superintendência Distrital, bem com orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe 
são diretamente subordinados;  
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da Superintendência Distrital; 
3. Despachar com o Prefeito, nos dias determinados, os expedientes vinculados à Superintendência Distrital; 
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 Superintendência Distrital para 
o próximo exercício; 
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisórios naqueles 
de sua competência; 
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Superintendência Distrital; 
8. Solicitar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas por servidores 
lotados na Superintendência Distrital; 
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Superintendência Distrital 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 das instruções normativas para a execução dos serviços; 
13. Assinar conjuntamente com o Prefeito, os atos do Chefe do Executivo que tratam de assunto de interesse da 
Superintendência Distrital; 
14. Resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na execução das instruções normativas, expedindo 
para esse fim as instruções necessárias; 
 
2. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO SUPERINTENDENTE DISTRITAL 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Superintendência do Distrito do Tupy 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Superintendente, 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 Superintendente; 
2. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Superintendente, bem como tomar as providências 
decorrentes da decisão; 
3. Planejar, organizar e supervisionar trabalhos da Superintendência; 
4. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às suas 
pretensões; 
5. Representar o Superintendente, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
6. Supervisionar os serviços burocráticos da Superintendência; 
7. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Superintendente; 
8. Fornecer ao Superintendente, 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 à 
Superintendência, 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 competência; 
16. Acompanhar os prazos internos; 
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais; 
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
3. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Superintendência do Distrito do Tupy 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Superintendente promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
relacionadas ao Poder Legislativo, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Prestar assistência e assessoramento direto ao Superintendente, nos assuntos relacionados à sua área de 
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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 estabelecidas, 
participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo; 
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Superintendente 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 Superintendente, quando solicitado; 
7. Auxiliar o Superintendente na elaboração do Plano de Governo e de Ação; 
8. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos; 
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. 
 
ANEXO XXII  
DESCRIÇÃO DE CARGOS – SUPERINTENDÊNCIA DO DISTRITO DA VARGINHA 
1. DESCRIÇÃO DE CARGO 
CARGO: SUPERINTENDENTE DISTRITAL  
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Superintendência do Distrito da Varginha  
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção geral da Superintendência Distrital e o auxílio ao Prefeito nos atos de gestão superior da 
Administração Municipal. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Exercer a direção geral da Superintendência Distrital, bem com orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe 
são diretamente subordinados;  
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da Superintendência Distrital; 
3. Despachar com o Prefeito, nos dias determinados, os expedientes vinculados à Superintendência Distrital; 
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 Superintendência Distrital para 
o próximo exercício; 
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisórios naqueles 
de sua competência; 
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Superintendência Distrital; 
8. Solicitar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas por servidores 
lotados na Superintendência Distrital; 
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Superintendência Distrital 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 das instruções normativas para a execução dos serviços; 
13. Assinar conjuntamente com o Prefeito, os atos do Chefe do Executivo que tratam de assunto de interesse da 
Superintendência Distrital; 
14. Resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na execução das instruções normativas, expedindo 
para esse fim as instruções necessárias; 
 
2. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO SUPERINTENDENTE DISTRITAL 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Superintendência do Distrito da Varginha 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Superintendente, 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 Superintendente; 
2. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Superintendente, bem como tomar as providências 
decorrentes da decisão; 
3. Planejar, organizar e supervisionar trabalhos da Superintendência; 
4. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às suas 
pretensões; 
5. Representar o Superintendente, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
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6. Supervisionar os serviços burocráticos da Superintendência; 
7. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Superintendente; 
8. Fornecer ao Superintendente, 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 à 
Superintendência, 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 competência; 
16. Acompanhar os prazos internos; 
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais; 
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
3. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Superintendência do Distrito da Varginha 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Superintendente promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
relacionadas ao Poder Legislativo, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Prestar assistência e assessoramento direto ao Superintendente, nos assuntos relacionados 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 estabelecidas, 
participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo; 
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Superintendente 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 Superintendente, quando solicitado; 
7. Auxiliar o Superintendente na elaboração do Plano de Governo e de Ação; 
8. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos; 
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. 
 
ANEXO XXIII  
DESCRIÇÃO DE CARGOS – SUPERINTENDÊNCIA DO DISTRITO DO RECHÃ 
1. DESCRIÇÃO DE CARGO 
CARGO: SUPERINTENDENTE DISTRITAL  
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Superintendência do Distrito do Rechã  
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção geral da Superintendência Distrital e o auxílio ao Prefeito nos atos de gestão superior da 
Administração Municipal. 
ATRIBUIÇÕES 
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1. Exercer a direção geral da Superintendência Distrital, bem com orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe 
são diretamente subordinados;  
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da Superintendência Distrital; 
3. Despachar com o Prefeito, nos dias determinados, os expedientes vinculados à Superintendência Distrital; 
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 Superintendência Distrital para 
o próximo exercício; 
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisórios naqueles 
de sua competência; 
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Superintendência Distrital; 
8. Solicitar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas por servidores 
lotados na Superintendência Distrital; 
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Superintendência Distrital 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 das instruções normativas para a execução dos serviços; 
13. Assinar conjuntamente com o Prefeito, os atos do Chefe do Executivo que tratam de assunto de interesse da 
Superintendência Distrital; 
14. Resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na execução das instruções normativas, expedindo 
para esse fim as instruções necessárias; 
 
2. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO SUPERINTENDENTE DISTRITAL 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Superintendência do Distrito do Rechã 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Superintendente, 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 Superintendente; 
2. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Superintendente, bem como tomar as providências 
decorrentes da decisão; 
3. Planejar, organizar e supervisionar trabalhos da Superintendência; 
4. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às suas 
pretensões; 
5. Representar o Superintendente, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
6. Supervisionar os serviços burocráticos da Superintendência; 
7. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Superintendente; 
8. Fornecer ao Superintendente, 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 à 
Superintendência, 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 competência; 
16. Acompanhar os prazos internos; 
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais; 
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
3. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Superintendência do Distrito do Rechã 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Superintendente promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
relacionadas ao Poder Legislativo, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Prestar assistência e assessoramento direto ao Superintendente, nos assuntos relacionados à sua área de 
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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 estabelecidas, 
participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo; 
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Superintendente 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 Superintendente, quando solicitado; 
7. Auxiliar o Superintendente na elaboração do Plano de Governo e de Ação; 
8. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos; 
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. 
 
ANEXO XXIV  
DESCRIÇÃO DE CARGOS – SUPERINTENDÊNCIA DO DISTRITO DO GRAMADINHO 
1. DESCRIÇÃO DE CARGO 
CARGO: SUPERINTENDENTE DISTRITAL  
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Superintendência do Distrito do Gramadinho  
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção geral da Superintendência Distrital e o auxílio ao Prefeito nos atos de gestão superior da 
Administração Municipal. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Exercer a direção geral da Superintendência Distrital, bem com orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe 
são diretamente subordinados;  
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da Superintendência Distrital; 
3. Despachar com o Prefeito, nos dias determinados, os expedientes vinculados à Superintendência Distrital; 
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 Superintendência Distrital para 
o próximo exercício; 
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisórios naqueles 
de sua competência; 
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Superintendência Distrital; 
8. Solicitar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas por servidores 
lotados na Superintendência Distrital; 
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Superintendência Distrital 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 das instruções normativas para a execução dos serviços; 
13. Assinar conjuntamente com o Prefeito, os atos do Chefe do Executivo que tratam de assunto de interesse da 
Superintendência Distrital; 
14. Resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na execução das instruções normativas, expedindo 
para esse fim as instruções necessárias; 
 
2. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO SUPERINTENDENTE DISTRITAL 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Superintendência do Distrito do Gramadinho 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Superintendente, 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 Superintendente; 
2. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Superintendente, bem como tomar as providências 
decorrentes da decisão; 
3. Planejar, organizar e supervisionar trabalhos da Superintendência; 
4. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às suas 
pretensões; 
5. Representar o Superintendente, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
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6. Supervisionar os serviços burocráticos da Superintendência; 
7. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Superintendente; 
8. Fornecer ao Superintendente, 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 à 
Superintendência, 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 competência; 
16. Acompanhar os prazos internos; 
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais; 
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
3. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Superintendência do Distrito do Gramadinho 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Superintendente promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
relacionadas ao Poder Legislativo, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 
ATRIBUIÇÕES 
1. Prestar assistência e assessoramento direto ao Superintendente, nos assuntos relacionados 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 estabelecidas, 
participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo; 
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Superintendente 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 Superintendente, quando solicitado; 
7. Auxiliar o Superintendente na elaboração do Plano de Governo e de Ação; 
8. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos; 
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. 
 
ANEXO XXV  
DESCRIÇÃO DE CARGOS – SUPERINTENDÊNCIA DO DISTRITO DA CONCEIÇÃO 
1. DESCRIÇÃO DE CARGO 
CARGO: SUPERINTENDENTE DISTRITAL  
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Superintendência do Distrito da Conceição  
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Exercer a direção geral da Superintendência Distrital e o auxílio ao Prefeito nos atos de gestão superior da 
Administração Municipal. 
ATRIBUIÇÕES 
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1. Exercer a direção geral da Superintendência Distrital, bem com orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos que lhe 
são diretamente subordinados;  
2. Exercer a supervisão técnica e normativa sobre os assuntos de competência da Superintendência Distrital; 
3. Despachar com o Prefeito, nos dias determinados, os expedientes vinculados à Superintendência Distrital; 
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 Superintendência Distrital para 
o próximo exercício; 
6. Proferir despachos interlocutórios em processos cuja decisão caiba ao Prefeito e despachos decisórios naqueles 
de sua competência; 
7. Aprovar a escala de férias dos servidores da Superintendência Distrital; 
8. Solicitar o pagamento de gratificação pela prestação de serviço e de horas extraordinárias prestadas por servidores 
lotados na Superintendência Distrital; 
9. Solicitar ao Prefeito a contratação de servidores para a Superintendência Distrital 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 das instruções normativas para a execução dos serviços; 
13. Assinar conjuntamente com o Prefeito, os atos do Chefe do Executivo que tratam de assunto de interesse da 
Superintendência Distrital; 
14. Resolver os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na execução das instruções normativas, expedindo 
para esse fim as instruções necessárias; 
 
2. DESCRIÇÃO DO CARGO 
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DO SUPERINTENDENTE DISTRITAL 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Superintendência do Distrito da Conceição 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo ou Nível Superior Incompleto em Formação 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Superintendente, 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 Superintendente; 
2. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Superintendente, bem como tomar as providências 
decorrentes da decisão; 
3. Planejar, organizar e supervisionar trabalhos da Superintendência; 
4. Recepcionar autoridades e o público em geral, ouvindo-os e tomando providências com relação às suas 
pretensões; 
5. Representar o Superintendente, quando solicitado, em sua ausência, em compromissos ou cerimônias; 
6. Supervisionar os serviços burocráticos da Superintendência; 
7. Apresentar relatórios de levantamentos solicitados pelo Superintendente; 
8. Fornecer ao Superintendente, 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 à 
Superintendência, 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 competência; 
16. Acompanhar os prazos internos; 
17. Estabelecer comunicação interna com os órgãos municipais; 
18. Executar outras atribuições afins, legais ou delegadas. 
 
3. DESCRIÇÃO DO CARGO  
CARGO: ASSESSOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS E PARLAMENTARES 
FORMA DE PROVIMENTO: Livre nomeação e exoneração 
ÓRGÃO DE LOTAÇÃO: Superintendência do Distrito da Conceição 
FORMAÇÃO: Nível Superior Completo 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Assessorar diretamente o Superintendente promovendo a gestão, coordenação e supervisão das ações públicas 
relacionadas ao Poder Legislativo, propondo soluções que visem o atendimento das diretrizes de Governo. 

ATRIBUIÇÕES 
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1. Prestar assistência e assessoramento direto ao Superintendente, nos assuntos relacionados 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 estabelecidas, 
participando da instrução de assuntos relacionados ao Poder Legislativo; 
4. Elaborar estudos e pesquisas para subsidiar os despachos do Superintendente 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 Superintendente, quando solicitado; 
7. Auxiliar o Superintendente na elaboração do Plano de Governo e de Ação; 
8. Proceder o levantamento de dados necessários à instrução de expedientes e procedimentos administrativos; 
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. 
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ERRATA
No semanário Eletrônico de número 163, onde consta “CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018” 

leia-se “CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018”

PORTARIA Nº 293, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Exonerar, do cargo de Secretário Municipal de Administração e Planejamento, nos termos 

do Art. 12 da Lei Complementar nº 124, de 14 de junho de 2017, o Senhor JOSÉ CARLOS CEZAR 
DAMIÃO, a partir de 11 de junho de 2019.
Art. 2º Exonerar, do cargo de Secretário Municipal de Ações Governamentais, nos termos do Art. 

12 da Lei Complementar nº 124, de 14 de junho de 2017, o Senhor CARLOS EDUARDO PAGIORO, a 
partir de 11 de junho de 2019.
Art. 3º Exonerar, do cargo de Secretária Municipal de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e 

Desenvolvimento, nos termos do Art. 12 da Lei Complementar nº 124, de 14 de junho de 2017, a 
Senhora WALKYRIA TAVARES VIEIRA DE ANDRADES, a partir de 11 de junho de 2019.
Art. 4º Exonerar, do cargo de Secretário Municipal de Comunicação, nos termos do Art. 12 da Lei 

Complementar nº 124, de 14 de junho de 2017, o Senhor CARLOS ALBERTO ANTUNES SOARES, a 
partir de 11 de junho de 2019.
Art. 5º Exonerar, do cargo de Secretário Municipal de Cultura e Turismo, nos termos do Art. 12 da 

Lei Complementar nº 124, de 14 de junho de 2017, o Senhor ROBERTO SOARES HUNGRIA NETO, a 
partir de 11 de junho de 2019.
Art. 6º Exonerar, do cargo de Secretária Municipal de Educação, nos termos do Art. 12 da Lei 

Complementar nº 124, de 14 de junho de 2017, a Senhora MÔNIA CRISTINE ROCHA MEIRA 
SCUDELER, a partir de 11 de junho de 2019.
Art. 7º Exonerar, do cargo de Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, nos termos 

do Art. 12 da Lei Complementar nº 124, de 14 de junho de 2017, o Senhor FRANCISCO ROBERTO 
FERREIRA, a partir de 11 de junho de 2019.
Art. 8º Exonerar, do cargo de Secretário Municipal de Finanças, nos termos do Art. 12 da Lei 

Complementar nº 124, de 14 de junho de 2017, o Senhor WAGNER DE SOUZA, a partir de 11 de ju-
nho de 2019.
Art. 9º Exonerar, do cargo de Secretário Municipal de Gabinete, nos termos do Art. 12 da Lei 

Complementar nº 124, de 14 de junho de 2017, o Senhor JEFERSON RODRIGO BRUN, a partir de 11 
de junho de 2019.
Art. 10. Exonerar, do cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente, nos termos do Art. 12 da 

Lei Complementar nº 124, de 14 de junho de 2017, o Senhor GUILHERME LUIS MORELLI, a partir 
de 11 de junho de 2019.
Art. 11. Exonerar, do cargo de Secretária Municipal de Negócios Jurídicos e Patrimônio, nos ter-

mos do Art. 12 da Lei Complementar nº 124, de 14 de junho de 2017, a Senhora KAREN GRAZIELA 
PINHEIRO MARQUES, a partir de 11 de junho de 2019.
Art. 12. Exonerar, do cargo de Secretário Municipal de Obras, nos termos do Art. 12 da Lei 

Complementar nº 124, de 14 de junho de 2017, o Senhor ARIVALDO DE ALBUQUERQUE, a partir de 
11 de junho de 2019.
Art. 13. Exonerar, do cargo de Secretária Municipal de Promoção Social, nos termos do Art. 12 da 

Lei Complementar nº 124, de 14 de junho de 2017, a Senhora SORAYA MARIA PEREIRA PINTO DE 
OLIVEIRA GIRIBONI, a partir de 11 de junho de 2019.
Art. 14. Exonerar, do cargo de Secretária Municipal de Serviços Públicos, nos termos do Art. 12 
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da Lei Complementar nº 124, de 14 de junho de 2017, a Senhora CATARINA APARECIDA NANINI 
MOTTA, a partir de 11 de junho de 2019.
Art. 15. Exonerar, do cargo de Secretário Municipal de Transito e Cidadania, nos termos do Art. 

12 da Lei Complementar nº 124, de 14 de junho de 2017, o Senhor BRUNO BRISOLA CASABONA 
CASTILHO, a partir de 11 de junho de 2019.
Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 19 de 11 de 

janeiro de 2019.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

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

PORTARIA Nº 294, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º Nomear, no cargo de Secretário Municipal de Administração e Planejamento, nos termos 

do Art. 11 da Lei Complementar nº 171, de 10 de junho de 2019, o Senhor JOSÉ CARLOS CEZAR 
DAMIÃO, a partir de 11 de junho de 2019.
Art. 2º Nomear, no cargo de Secretária Municipal de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e 

Desenvolvimento, nos termos do Art. 11 da Lei Complementar nº 171, de 10 de junho de 2019, a 
Senhora WALKYRIA TAVARES VIEIRA DE ANDRADES, a partir de 11 de junho de 2019.
Art. 3º Nomear, no cargo de Secretário Municipal de Comunicação, nos termos do Art. 11 da Lei 

Complementar nº 171, de 10 de junho de 2019, o Senhor CARLOS ALBERTO ANTUNES SOARES, a 
partir de 11 de junho de 2019.
Art. 4º Nomear, no cargo de Secretário Municipal de Cultura e Turismo, nos termos do Art. 11 da 

Lei Complementar nº 171, de 10 de junho de 2019, o Senhor ROBERTO SOARES HUNGRIA NETO, a 
partir de 11 de junho de 2019.
Art. 5º Nomear, no cargo de Secretária Municipal de Educação, nos termos do Art. 11 da Lei 

Complementar nº 171, de 10 de junho de 2019, a Senhora MÔNIA CRISTINE ROCHA MEIRA 
SCUDELER, a partir de 11 de junho de 2019.
Art. 6º Nomear, no cargo de Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, nos termos do Art. 

11 da Lei Complementar nº 171, de 10 de junho de 2019, o Senhor FRANCISCO ROBERTO FERREIRA, 
a partir de 11 de junho de 2019.
Art. 7º Nomear, no cargo de Secretário Municipal de Finanças, nos termos do Art. 11 da Lei 

Complementar nº 171, de 10 de junho de 2019, o Senhor WAGNER DE SOUZA, a partir de 11 de ju-
nho de 2019.
Art. 8º Nomear, no cargo de Secretário Municipal de Governo, nos termos do Art. 11 da Lei 

Complementar nº 171, de 10 de junho de 2019 o Senhor CARLOS EDUARDO PAGIORO, a partir de 
11 de junho de 2019.
Art. 9º Nomear, no cargo de Secretário Municipal de Meio Ambiente, nos termos do Art. 11 da Lei 

Complementar nº 171, de 10 de junho de 2019, o Senhor AGOSTINHO DOS SANTOS JUNIOR, a par-
tir de 11 de junho de 2019.
Art. 10. Nomear, no cargo de Secretária Municipal de Negócios Jurídicos e Patrimônio, nos ter-

mos do Art. 11 da Lei Complementar nº 171, de 10 de junho de 2019, a Senhora KAREN GRAZIELA 
PINHEIRO MARQUES, a partir de 11 de junho de 2019.
Art. 11. Nomear, no cargo de Secretário Municipal de Obras, nos termos do Art. 11 da Lei 

Complementar nº 171, de 10 de junho de 2019, o Senhor ARIVALDO DE ALBUQUERQUE, a partir de 
11 de junho de 2019.
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Art. 12. Nomear, no cargo de Secretária Municipal de Promoção Social, nos termos do Art. 11 da 
Lei Complementar nº 171, de 10 de junho de 2019, a Senhora SORAYA MARIA PEREIRA PINTO DE 
OLIVEIRA GIRIBONI, a partir de 11 de junho de 2019.
Art. 13. Nomear, no cargo de Secretário Municipal de Saúde, nos termos do Art. 11 da Lei 

Complementar nº 171, de 10 de junho de 2019, o Senhor JEFERSON RODRIGO BRUN, a partir de 11 
de junho de 2019.
Art. 14. Nomear, no cargo de Secretária Municipal de Segurança Pública, nos termos do Art. 11 

da Lei Complementar nº 171, de 10 de junho de 2019, a Senhora CATARINA APARECIDA NANINI 
MOTTA, a partir de 11 de junho de 2019.
Art. 15. Nomear, no cargo de Secretário Municipal de Serviços Públicos, nos termos do Art. 11 da 

Lei Complementar nº 171, de 10 de junho de 2019, o Senhor GUILHERME LUIS MORELLI, a partir 
de 11 de junho de 2019.
Art. 16. Nomear, no cargo de Secretário Municipal de Transito e Cidadania, nos termos do Art. 

11 da Lei Complementar nº 171, de 10 de junho de 2019, o Senhor BRUNO BRISOLA CASABONA 
CASTILHO, a partir de 11 de junho de 2019.
Art. 17. 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 295, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Art. 1º Exonerar, dos respectivos cargos em comissão, os funcionários abaixo relacionados, partir de 

11 de junho de 2019.
I - Secretaria de Administração e Planejamento:
• Alexsandro Rodrigues de Almeida, Assessor Técnico de Políticas para Habitação Social, Ref. IV.
• Alfredo Mariano Neto, Assessor Técnico para Assuntos Relacionados aos Tribunais de Contas, Ref. IV.
• Aline Cristina Carriel Trancoso, Assessor Técnico de Assuntos Fundiários, Ref. IV.
• Antônio Carlos Guerra de Almeida, Diretor da Divisão de Licitação e Contratos, Ref. V.
• Antônio de Jesus Lopes Gallão, Diretor da Divisão de Planejamento e Governança, Ref. V.
• Antônio João do Nascimento Viana, Chefe da Unidade de Protocolo e Atendimento ao Cidadão, Ref, III.
• Claudinei Ferreira Meassyro, Chefe da Seção de Tecnologia da Informação, Ref. IV.
• Cristiano Gomes, Chefe de Unidade Governamental para Assuntos de Licitações e Contratos 

Administrativos, Ref. III.
• Daniel Henrique de Almeida Arruda, Chefe da Seção de Contratos, Ref. IV.
• Danilo D’Oracio Dias, Diretor da Divisão de Urbanismo, Ref. V.
• Fernando Warlem Nogueira dos Santos, Diretor da Divisão de Planejamento Administrativo, Ref. 

V.
• Filipe Ramponi Hachiguti, Controlador Geral do Município, Ref. IV
• José Sidney de Carvalho, Assessor Técnico de Parcerias Estratégicas, Ref. IV.
• Karina de Andrade Machado, Assessor Técnico da Seção de Licitações, Ref. IV.
• Leandro José de Oliveira, Chefe de Unidade de Almoxarifado Central, Ref. III.
• Leandro Justo Pedroso, Assessor Especial de Gabinete do Secretário, Ref. VI.
• Leandro Nogueira Marinho Correa, Diretor da Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças, Ref. V.
• Luís Carlos de Oliveira, Assessor Técnico de Políticas para o Desenvolvimento do Servidor, Ref. V.
• Marcos Thibes Jorge, Chefe de Unidade de Compras, Ref. III.
• Michelle Alves de Almeida Araújo, Diretor da Divisão de Administração, Ref. V.
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• Renata Cristina Tavares Rodrigues, Assessor Técnico para Gestão de Convênios, Ref. V.
• Renato Gobi Castilho, Diretor da Divisão de Recursos Humanos, Ref. V.
• Ricardo Conegundes, Diretor da Divisão de Gestão Administrativa, Ref. V.
• Thiago Terra Rodrigues, Diretor da Divisão de Projetos Urbanos, Ref. V.
II -  Secretaria de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento:
• Ana Carolina Netto, Diretor da Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças, Ref. V.
• Bruna Fernanda da Silva Vieira, Chefe de Unidade de Agronegócio, Ref. III.
• Bruna Sandrini de Almeida, Diretor da Divisão de Empreendedorismo, Ref. V.
•	 Carolina	Aparecida	de	Oliveira	Chiaffiteli,	Chefe	de	Seção	de	Agricultura,	Ref.	IV
• Daniela Mendes Palmeira, Chefe de Unidade de Fomento ao Comércio e Serviços, Ref, III.
• Jair Franci Neto, Chefe de Unidade de Fomento à Indústria, Ref. III.
• Júlio Cesar Ferreira, Chefe de Seção de Serviços Descentralizados, Ref. IV.
• Maristela Schuster Schmitz Silveira, Assessor Especial do Gabinete do Secretário, Ref. V.
III -  Secretaria de Cultura e Turismo:
• Eduardo dos Santos Françani, Assessor Especial do Gabinete do Secretário, Ref. V.
• Fabio Silveira Campos, Diretor da Divisão de Fomento ao Turismo, Ref. V.
• Gerson de Ramos, Chefe de Unidade de Música, Ref. III.
• Luiz Antônio Vieira, Diretor da Divisão de Cultura, Ref. V.
• Silvana Rodrigues do Nascimento, Chefe de Unidade de Teatros e Eventos, Ref. III.
IV -  Secretaria de Educação:
• Ana Carolina Leonel Silva, Diretor da Divisão de Educação Inclusiva, Ref. V.
• Ana Paula de Oliveira Calisto, Assessor Técnico de Formação, Ref. IV.
• Flavia Mendes dos Santos Stefani, Assessor Técnico de Licitações e Contratos Administrativos, 

Ref. IV.
• Guilherme Coelho Rodrigues, Assessor Especial do Gabinete do Secretário, Ref. V.
• João Manoel de Oliveira, Diretor da Divisão de Obras e Manutenção Escolar, Ref. V
• José Maria Rodrigues, Assessor Técnico de Consultoria a Convênios, Termos e Parcerias, Ref. IV.
• Maria Helena Barbosa Ferreira Mendes, Diretor do Departamento de Educação Básica e de 

Educação de Jovens e Adultos, Ref. V.
• Sergio Baroni do Amaral, Chefe de Seção CEPROM, Ref. IV.
V -  Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude:
• Eder Rogério Palmeira, Assessor Técnico de Projetos Esportivos, Ref. IV.
• Gilberto Leandro Carneiro dos Santos, Assessor Especial do Gabinete do Secretário, Ref. V.
• Hélio Octávio Volpi Janez, Chefe de Seção de Esporte Educacional e Participação, Ref. IV
• Laura Cauchioli Teixeira, Chefe de Unidade de Esporte de Formação e Rendimento, Ref. III.
VI -  Secretaria de Finanças
• Eliane Aparecida Ferreira, Chefe da Seção Controle de Arrecadação e Tesouraria, Ref. IV.
• Fernando Brasil de Almeida, Assessor Especial do Gabinete do Secretário, Ref. V
• Maria Ângela Tureli Martinho, Diretor da Divisão de Administração Contábil, Ref. V.
• Samantha de Almeida Paula, Diretor da Divisão de Receita Tributária, Ref. V.
• Tatiane Aparecida de Lima, Diretor da Divisão de Administração Financeira, Ref. V.
VII - Secretaria de Gabinete:
• Adriana da Silva Dias de Oliveira, Assessor Especial do Chefe do Executivo Poder Executivo III, 

Ref. III.
• Alessa Gabrielly Santos Lima, Assessor Especial do Chefe do Executivo Poder Executivo II, Ref. 

II.
• Aline Fernanda Almeida Fadiga de Moura, Assessor Técnico de Relações Institucionais, Ref. V
• Ana Claudia Bettuz Cabanas, Assessor Técnico de Imprensa, Ref. V.
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• Ana de Paula Rosa Monteiro, Assessor Especial do Chefe do Executivo Poder Executivo III, Ref. III.
• Antônio Carlos dos Santos, Assessor Especial do Prefeito, Ref. V.
• Bruno Freitas Arruda Melo, Assessor Especial do Chefe do Executivo Poder Executivo II, Ref. II.
• Carlos Cesar Vergueiro, Assessor Técnico de Relacionamento com a Comunidade, Ref. V.
• Carolina de Oliveira Pereira, Assessor Técnico de Cerimonial, Ref. IV.
• Christiane Aparecida Gomes de Siqueira Almeida, Assessor Especial de Gabinete do Secretário, 

Ref. VI.
• Cristina Aparecida Figueiredo, Assessor Especial do Chefe do Executivo Poder Executivo III, Ref. III.
• Débora Regina Ribeiro de Castro, Diretor da Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças, Ref. V.
• Edson Luiz Figueiredo Bailoni, Assessor Especial do Chefe do Executivo Poder Executivo I, Ref. I.
• Elis Regina Teodoro de Andrade, Assessor Especial do Chefe do Executivo Poder Executivo III, 

Ref. III.
• Fabiana Prestes de Andrade Bassi, Chefe de Unidade de Ouvidoria Municipal, Ref. III.
• Fabiola Angélica Jara, Assessor Técnico de Direitos Humanos, Ref. IV.
• Hermínia Maria Aliaga Annunciato, Assessor Técnico de Relações Institucionais, Ref. V.
• Jaíne Martins de Matos, Assessor Especial do Chefe do Executivo Poder Executivo II, Ref. II.
• João Sebastião de Lima, Chefe de Unidade de Apoio Parlamentar, Ref. III.
• Larissa de Souza Sampaio e Silva, Assessor Especial do Chefe do Executivo Poder Executivo II, 

Ref. II.
• Luiz Claudio Albuquerque, Assessor Técnico de Novas Receitas Públicas, Ref. V.
• Luiz Gonçalves Machado, Assessor Técnico da Defesa Civil, Ref. IV.
• Maria Antonieta Bueno Vieira de Camargo, Diretor da Divisão do Fundo Social de Solidariedade, 

Ref. V.
• Maria Elizabete Nunes Manca, Assessor Especial do Chefe do Executivo Poder Executivo I, Ref. I.
• Maria Luiza Bento Mariano, Assessor Especial do Chefe do Executivo Poder Executivo I, Ref. I.
• Maria Luiza Oliveira Moucachen, Assessor Técnico de Novas Receitas Públicas, Ref. V.
• Marlene Aparecida Fernandes de Souza, Diretor da Divisão de Convênios, Termos e Parceria, Ref. 

V.
• Matheus Adriano de Meira, Assessor Especial do Prefeito, Ref. V
• Mauri de Jesus Morais, Assessor Técnico de Assuntos Legislativos, Ref. VI.
• Orestes Carossi Filho, Diretor da Divisão de Projetos, Ref. V.
• Rosana Alves Paulino Bonini, Assessor Especial do Vice-Prefeito, Ref. IV
VIII - Secretaria de Meio Ambiente:
• Iracy de Fatima Souza Machado Sardela, Chefe de Unidade de Proteção Animal, Ref. III.
• John Weini Maicon Lorzing Paulino, Chefe de Unidade de Recursos hídricos e Saneamento, Ref. 

III.
• Lays Leão, Assessor Especial do Gabinete do Secretário, Ref. V.
• Rodrigo Rodrigues Terra, Diretor da Divisão de Meio Ambiente, Ref. V.
• Silvia Helena Castro Américo, Assessor Técnico de Planejamento, Gestão e Finanças, Ref. IV.
IX -  Secretaria de Negócios Jurídicos:
• Aline Aparecida Castro, Procurador Geral do Município, Ref. VI
• Débora Cristina Machado, Chefe de Unidade e Tributos Municipais, Ref. III.
• Fernando Araújo Sheide de Castro, Chefe de Seção do Contencioso Trabalhista, Ref. IV.
• João Batista de Siqueira Santos, Chefe de Seção do Contencioso Cível, Ref. IV.
• Jose Roberto Cerqueira Burckauser, Diretor da Divisão do PROCON, Ref. V.
• Rafael Ribas de Maria, Diretor da Divisão Consultoria Jurídica, Convênios, Termos e Parceria, 

Ref. V.
• Renata Marcondes Ribeiro Bortoletto, Chefe de Seção da Procuradoria Judicial, Ref. IV.
• Samanta Cavalcanti Aprígio da Maia, Chefe da Seção de Patrimônio, Ref. IV.
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X - Secretaria de Obras e Serviços:
• Agostinho dos Santos Junior, Diretor da Divisão de Manutenção e Serviços Públicos, Ref. V.
• Ana Paula Medeiros Branco Granato, Diretor da Divisão de Licenciamento de Obras e Instalações, Ref. V.
• Fagner Pereira Saraiva, Chefe de Unidade de Zeladoria e Conservação, Ref. III
• Gabriele Caroline da Silva Tridico, Chefe de Unidade de Planilhas Orçamentárias e Projetos, Ref. 

III
• Jairo Carneiro de Proença, Chefe de Unidade de Limpeza Pública, Ref. III.
• João Aparecido Estevam, Chefe de Unidade de Parques, Jardins e Praças, Ref. III.
• João Carlos Tavares, Chefe de Seção Central de Suprimentos e Serviços, Ref. IV.
• José Roberto de Souza, Chefe de Unidade de Manutenção Veicular, Ref. III.
• José Roberto Paes, Diretor da Divisão de Iluminação Pública, Ref. V.
• Pedro Zomar Bortoletto Filho, Diretor da Divisão de Obras Públicas, Ref. V.
• Samuel de Oliveira, Chefe de Unidade de Relacionamento com a Comunidade, Ref. III.
• Tiago Ribeiro Barbosa, Diretor da Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças, Ref. V.
• Waldemar Rolim Palma Junior, Assessor Especial do Gabinete do Secretário, Ref. V.
XI -  Secretaria de Promoção Social:
• José Fernandes da Silva, Chefe da Unidade de Proteção Social Especial, Ref. III
• Rafael Wanderley Melo Maciel, Assessor Especial do Gabinete do Secretário, Ref. V
• Rosana Tereza Mazzarino, Chefe de Unidade de Proteção Social Básica, Ref. III.
• Simone Ribeiro de Lima Mota, Chefe de Unidade de Vigilância Social, Ref. III.
XII - Secretaria de Saúde:
• Aline Aparecida Carvalho de Paula, Diretor da Divisão de Promoção da Saúde, Ref. V.
• Angélica Vieira Tognarelli, Diretor da Divisão de Atenção Ambulatorial Hospitalar, Ref. V.
• Fábio Peixoto de Camargo, Diretor da Divisão de Regulação da Saúde, Ref. V.
• Fernanda Aparecida Correia Silva, Chefe de Unidade de Planejamento, Avaliação, Convênios e 

Judicialização, Ref. III.
• Fernanda Hartze Vieira Bueno, Chefe de Unidade de Vigilância Epidemiológica e Zoonoses, Ref. 

III.
• Guilherme Brandino Jara, Assessor Técnico de Assistência Farmacêutica, Ref. IV.
• Janaína Sanchez, Diretor da Divisão de Vigilância em Saúde, Ref. V.
• Marco Aurélio Costa, Assessor Especial do Gabinete do Secretário, Ref. VI.
• Michelle Aparecida Prestes, Diretor da Divisão de Atenção Básica à Saúde, Ref. V.
• Nadia Natalia de Abreu Bowen, Chefe de Unidade de Cominicação e Relacionamento com a 

Comunidade, Ref. III.
• Olivia de Fátima Nascimento da Costa, Diretor da Divisão Financeira, Ref. V.
• Santiago Felipe Galdino Costa, Chefe de Unidade de Vigilância Sanitária e Saúde do Trabalhador, 

Ref. III.
• Simone Pereira Thibes, Diretor da Divisão de Planejamento, Gestão e Finanças, Ref. V.
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.
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PORTARIA Nº 296, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve: Art. 1º Nomear, nos cargos em comissão, 
junto à Secretaria de Administração e Planejamento, os funcionários abaixo relacionados, partir de 
11 de junho de 2019:
• Leandro Justo Pedroso, Chefe de Gabinete do Secretário, Ref. VI.
• Renata Cristina Tavares Rodrigues, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• Thiago Terra Rodrigues, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• Renato Gobi Castilho, Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares, Ref. V.
• Alessa Gabrielly Santos Lima, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
• José Sidney de Carvalho, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
• Karina de Andrade Machado, Assessor de Compras e Licitações, Ref. IV.
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 297, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear, nos cargos em comissão, junto à Secretaria de Agricultura, Agronegócio, Trabalho 

de Desenvolvimento, os funcionários abaixo relacionados, partir de 11 de junho de 2019:
• Alexsandro Rodrigues de Almeida, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
• Ana Carolina Netto, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• Bruna Sandrini de Almeida, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
•	 Carolina	Aparecida	de	Oliveira	Chiaffiteli,	Assessor	de	Relações	Institucionais,	Ref.	IV.
• Daniela Mendes Palmeira, Assessor de Compras e Licitações, Ref. IV.
• Maria Alice Mesquita, Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares, Ref. V.
• Maristela Schuster Schmitz Silveira, Chefe de Gabinete do Secretário, Ref. V.
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.
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PORTARIA Nº 298, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear, nos cargos em comissão, junto à Secretaria de Comunicação, os funcionários abai-

xo relacionados, partir de 11 de junho de 2019:
• Aline Fernanda Almeida Fadiga de Moura, Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares, 

Ref. V.
• Ana Claudia Bettuz Cabanas, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• Ana de Paula Rosa Monteiro, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
• Filipe Ramponi Hachiguti, Assessor de Compras e Licitações, Ref. IV.
• Matheus Adriano de Meira, Chefe de Gabinete do Secretário, Ref. V.
• Orestes Carossi Filho, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• Rosana Alves Paulino Bonini, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
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 299, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear, nos cargos em comissão, junto à Secretaria de Cultura e Turismo, os funcionários 

abaixo relacionados, partir de 11 de junho de 2019:
• Alexandre Champion Aparecido de Moraes, Assessor de Compras e Licitações, Ref. IV.
• Eduardo dos Santos Françani, Chefe de Gabinete do Secretário, Ref. V.
• Fabio Silveira Campos, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• Gerson de Ramos, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
• Leandro Nogueira Marinho Correa, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• Silvana Rodrigues do Nascimento, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
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.
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PORTARIA Nº 300, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear, nos cargos em comissão, junto à Secretaria de Educação, os funcionários abaixo 

relacionados, partir de 11 de junho de 2019:
• Flávia Mendes dos Santos Stefani, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
• João Aparecido Estevam, Chefe de Gabinete do Secretário, Ref. V.
• João Batista de Siqueira Santos, Assessor de Compras e Licitações, Ref. IV.
• João Manoel de Oliveira, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• José Maria Rodrigues, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• Sergio Baroni do Amaral, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
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 301, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear, nos cargos em comissão, junto à Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, os fun-

cionários abaixo relacionados, partir de 11 de junho de 2019:
• Hélio Octávio Volpi Janez, Chefe de Gabinete do Secretário, Ref. V.
• Antonio de Jesus Lopes Gallão, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• Eder Rogério Palmeira, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
• Maria Elizabete Nunes Manca, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
• Laura Cauchioli Teixeira, Assessor de Compras e Licitações, Ref. IV.
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.



Página 7510-JUN-2019 SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO - MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

PORTARIA Nº 302, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear, nos cargos em comissão, junto à Secretaria de Finanças, os funcionários abaixo 

relacionados, partir de 11 de junho de 2019:
• Alfredo Mariano Neto, Assessor de Compras e Licitações, Ref. IV.
• Claudinei Ferreira Meassyro, Chefe de Gabinete do Secretário, Ref. V.
• Eliane Aparecida Ferreira, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
• Fernando Brasil de Almeida, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
• Maria Angela Turelli Martinho, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• Samantha de Almeida Paula, Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares, Ref. V.
• Tatiane Aparecida de Lima, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
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 303, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear, nos cargos em comissão, junto à Secretaria de Governo, os funcionários abaixo 

relacionados, partir de 11 de junho de 2019:
• Antônio Carlos Guerra de Almeida, Assessor Especial do Prefeito, Ref. V.
• Antônio João do Nascimento Viana, Assessor Especial do Vice-Prefeito, Ref. III.
• Christiane Aparecida Gomes de Siqueira Almeida, Chefe de Gabinete do Secretário, Ref. VI.
• Fábio Peixoto de Camargo, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• Fernanda Aparecida Correia Silva, Assessor Especial do Vice-Prefeito, Ref. III.
• Luís Carlos de Oliveira, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• Marlene Aparecida Fernandes de Souza, Assessor Especial do Prefeito, Ref. V.
• Mauri de Jesus Morais, Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares, Ref. VI.
• Michelle Alves de Almeida Araújo, Assessor de Compras e Licitações, Ref. V.
• Olivia de Fátima Nascimento da Costa, Assessor de Relações Institucionais, Ref. V.
• Tiago Ribeiro Barbosa, Assessor de Relações Institucionais, Ref. V.
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.
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PORTARIA Nº 304, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear, nos cargos em comissão, junto à Secretaria de Meio Ambiente, os funcionários 

abaixo relacionados, partir de 11 de junho de 2019:
• Antônio Carlos dos Santos, Chefe de Gabinete do Secretário, Ref. V.
• Cristiano Gomes, Assessor de Compras e Licitações, Ref. IV.
• Iracy de Fatima Souza Machado Sardela, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
• Ricardo Conegundes, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• Rodrigo Rodrigues Terra, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• Samuel de Oliveira, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
• Silvia Helena Castro Américo, Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares, Ref. V.
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 305, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear, nos cargos em comissão, junto à Secretaria de Negócios Jurídicos e Patrimônio, os 

funcionários abaixo relacionados, partir de 11 de junho de 2019:
• Aline Aparecida Castro, Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares, Ref. V.
• Debora Cristina Machado, Assessor de Compras e Licitações, Ref. IV.
• Fernando Araújo Sheide de Castro, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
• José Roberto Cerqueira Burckauser, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• Marco Aurélio Costa, Chefe de Gabinete do Secretário, Ref. VI.
• Rafael Ribas de Maria, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• Samanta Cavalcanti Aprígio da Maia, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
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.
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PORTARIA Nº 306, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear, nos cargos em comissão, junto à Secretaria de Obras, os funcionários abaixo rela-

cionados, partir de 11 de junho de 2019:
• Aline Cristina Carriel Trancoso, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
• Danilo D’Oracio Dias, Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares, Ref. V.
• Gabriele Caroline da Silva Tridico, Chefe de Gabinete do Secretário, Ref. V.
• José Roberto Paes, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• Larissa de Souza Sampaio e Silva, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
• Luiz Gonçalves Machado, Assessor de Compras e Licitações, Ref. IV.
• Pedro Zomar Bortoletto Filho, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
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 307, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear, nos cargos em comissão, junto à Secretaria de  Promoção Social, os funcioná-

rios abaixo relacionados, partir de 11 de junho de 2019:
• Carolina de Oliveira Pereira, Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares, Ref. V.
• Débora Regina Ribeiro de Castro, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• João Sebastião de Lima, Chefe de Gabinete do Secretário, Ref. V.
• José Fernandes da Silva, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
• Maria Antonieta Bueno Vieira de Camargo, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• Renata Marcondes Ribeiro Bortoletto, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
• Rosana Tereza Mazzarino, Assessor de Compras e Licitações, Ref. IV.
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.
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PORTARIA Nº 308, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear, nos cargos em comissão, junto à Secretaria de  Saúde, os funcionários abaixo 

relacionados, partir de 11 de junho de 2019:
• Adriana da Silva Dias de Oliveira, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
• Guilherme Brandino Jara, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
• Hermínia Maria Aliaga Annunciato, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• Marcos Thibes Jorge, Assessor de Compras e Licitações, Ref. IV.
• Michelle Aparecida Prestes, Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares, Ref. V.
• Santiago Felipe Galdino Costa, Chefe de Gabinete do Secretário, Ref. V.
• Simone Pereira Thibes, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
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 309, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear, nos cargos em comissão, junto à Secretaria de Segurança Pública, os funcionários 

abaixo relacionados, partir de 11 de junho de 2019:
• Bianca Dias Rodrigues de Aguiar, Assessor de Compras e Licitações, Ref. IV.
• Fabíola Angélica Jara, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
• Fernanda Hartze Vieira Bueno, Chefe de Gabinete do Secretário, Ref. V.
• Guilherme Coelho Rodrigues, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• Jaíne Martins de Matos, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
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.
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PORTARIA Nº 310, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear, nos cargos em comissão, junto à Secretaria de Serviços Públicos, os funcionários 

abaixo relacionados, partir de 11 de junho de 2019:
• Carlos Cesar Vergueiro, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• Fernando Warlem Nogueira dos Santos, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• João Carlos Tavares, Chefe de Gabinete do Secretário, Ref. V.
• Leandro José de Oliveira, Assessor de Compras e Licitações, Ref. IV.
• Luiz Claudio Albuquerque, Assessor de Assuntos Legislativos e Parlamentares, Ref. V.
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 311, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear, nos cargos em comissão, junto à Secretaria de Trânsito, os funcionários abaixo 

relacionados, partir de 11 de junho de 2019:
• Ana Carolina Leonel Silva, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
• Dalton Malavazzi Silvestre, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• Jair Franci Neto, Chefe de Gabinete do Secretário, Ref. V.
• Monica Aparecida Chirosa Pinheiro Momberg, Assessor de Relações Institucionais, Ref. IV.
• Paulo Fraletti Ozi, Assessor Especial do Secretário, Ref. V.
• Soraya Ozi de Lima e Silva, Assessor de Compras e Licitações, Ref. IV.
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.
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PORTARIA Nº 312, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, resolve: 
Art. 1º Nomear, o Senhor Waldemar Rolim Palma Junior, no cargo em comissão, de Superintendente 

Distrital da Conceição, Ref. V, junto à Superintendência Distrital da Conceição, partir de 11 de ju-
nho de 2019.
Art. 2º Nomear, o Senhor Gilberto Leandro Carneiro dos Santos, no cargo em comissão, de 

Superintendente Distrital do Morro do Alto, Ref. V, junto à Superintendência do Morro do Alto, 
partir de 11 de junho de 2019.
Art. 3º Nomear, a Senhora Elis Regina Teodoro de Andrade, no cargo em comissão, de Assessor 

Especial do Superintendente Distrital, Ref. III, junto à Superintendência Distrital do Rechã, partir 
de 11 de junho de 2019.
Art. 4º Nomear, o Senhor Júlio Cesar Ferreira, no cargo em comissão, de Superintendente Distrital 

do Tupy, Ref. V, junto à Superintendência Distrital do Tupy, partir de 11 de junho de 2019.
Art. 5º Nomear, o Senhor Fagner Pereira Saraiva, no cargo em comissão, de Assessor Especial do 

Superintendente Distrital, Ref. III, junto à Superintendência Distrital da Varginha, partir de 11 de 
junho de 2019.
Art. 6º 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 313, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
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 26222/1/2019, protocolado nesta prefeitura Municipal, re-

solve:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a funcionária Valeria Gargani de Oliveira Campos, Auxiliar de Educação, 

Referência 7, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 

29/05/2019.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.
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PORTARIA Nº 314, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
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 27432/1/2019, protocolado nesta Prefeitura Municipal, re-

solve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, o funcionário Celso Barrera Rodrigues, Cirurgião 

Dentista, Ref. 11, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 11/07/2019, 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 315, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
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 27033/1/2019, protocolado nesta Prefeitura Municipal, re-

solve:
Art. 1º Afastar sem vencimento, a pedido, a funcionária Adjanira Felix da Silva, Enfermeira Padrão, 

Ref. 11, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 24/06/2019, 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 316, DE 10 DE JUNHO DE 2019.
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 27715/1/2019, protocolado nesta Prefeitura Municipal, re-

solve: 
Art. 1º Autorizar o retorno ao serviço, a pedido, do funcionário Isaac Henrique de Oliveira, Técnico 

de Segurança de Trabalho, Ref. 09, lotado na Secretaria de Administração e Planejamento, a partir 
de 11 de junho de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 326, de 

29/06/2018, que concedeu o afastamento sem vencimento.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

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