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DECRETO Nº. 216, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

Dispõe sobre o horário de funcionamento das
repartições públicas do Poder Executivo e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, no uso de suas atribuições,
DECRETA:
Art. 1º. As repartições públicas da estrutura da Administração Direta do Poder Executivo
Municipal de Dom Macedo Costa funcionarão nos dias úteis, em expediente das
08h00min às 12h00min, com atendimento ao público e das 13h00min às 17h00min com
atividades internas.
Parágrafo 1º As Secretarias Municipais poderão, por ato próprio, considerando as
peculiaridades das unidades ou setores descentralizados vinculados à sua competência,
fixar expedientes em períodos diferentes dos referidos no caput deste artigo, observada a
carga horária prevista para os cargos públicos (8 horas diárias).
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições
em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Dom Macedo Costa, 04 de janeiro de 2021.

EGNALDO PITON MOURA
Prefeito Municipal
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DECRETO
O Nº 217, DE
D 04 DE JANEIROD
J
DE 2021

“Dispõe
e sobre as medidas te
emporárias de preven
nção e
controle
e para enffrentamento
o do COVIID-19 no âmbito
â
do Mun
nicípio de Dom
D
Maced
do Costa”.
O PREFEITO
P
O MUNICIPA
AL DE DO
OM MACED
DO COSTA
A, Estado da
d Bahia, no uso
de suass atribuiçõe
es legais, bem
b
assim
m tendo em
m vista o disposto
d
na
a Lei Fede
eral nº
13.979, de 6 de fev
vereiro de 2020,
2
na Po
ortaria nº 188/GM/MS, de 4 de fe
evereiro de
e 2020
GM nº 356, de
d 11 de março
m
de 20
020, e
e na Porrtaria MS/G
Co
onsiderand
do o Decre
eto Estadual nº 19.5
549, de 18
8 de março
o de 2020
0, que
declarou
u situação de emergê
ência em todo
t
o território baian
no em virtu
ude do dessastre
classifica
ado e codifficado como Doença Infecciosa
I
V
Viral
- COB
BRADE 1.5
5.1.1.0, conforme
Instrução
o Normativ
va do Ministério da Inttegração Nacional nº 02, de 20 de dezemb
bro de
2016, pa
ara fins de prevenção
p
e enfrentam
mento à CO
OVID-19;
Co
onsiderand
do que no Município
M
d Dom Ma
de
acedo Costa
a foi declarrada situaçção de
emergên
ncia através
s do Decretto Municipa
al nº 163, de 27 de ma
arço de 202
20 e reconh
hecida
a situaçção de calamidade pública
p
pela Assemb
bleia Legislativa, através do De
ecreto
Legislativo Estadua
al nº 2084, 08 de abrril de 2020, prorrogad
do pelo Decreto Legisslativo
Estadua
al nº 2440, de 29 de
e junho de
e 2020 e pelo
p
Decre
eto Legislattivo Estadu
ual nº
2922/2020, de 29 de
d setembro
o de 2020;
onsiderand
do que com
m as medid
das adotada
as pelo De
ecreto Muniicipal nº 18
88, de
Co
15 de julho de 202
20 foram eficazes na redução
r
da
as taxas de isolamento
o do municcípio e
cia de notificações de novas infeccções de COVID-19;
C
também a ocorrênc
TA:
DECRET

Artt. 1º Ficam prorrogada
as as medid
das prevista
as no Decrreto Municip
pal nº 188, de 15
de julho de 2020, até
a 31/01/20
021.
a
amento da feira livre, aos domingos, desde
e que,
Artt. 2º. Fica autorizado
o funciona
obedeça
am às regra
as de funcio
onamento, a saber:
I – Não permiitir a participação de pessoas
p
accima de 60 anos, crian
nças e gesttantes,
bem com
mo asclass
sificadas no
n grupo de risco, a exemplo de
d diabéticcos, hiperte
ensos,
pessoass com doenças re
espiratóriass crônicass, insuficiência ren
nal e do
oenças
cardiova
asculares no
o espaço da
d feira;
II – Não perm
mitir a entrada de pesssoas com sintomas
s
co
omo gripe, febre e tossse no
espaço da
d feira;
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III – Os feiran
ntes e conssumidores deverão
d
prroceder a higienização
h
o das mãos com
água e sabão
s
ou álcool
á
gel 70
0% antes de
d adentrarr no galpão da feira, devendo
d
secar as
mãos exxclusivamen
nte com papel toalha;
IV – Os feiran
ntes e consu
umidores deverão, obrigatoriame
ente, usar máscaras;
m
V –Os
–
feirantes e conssumidores deverão manter
m
dista
anciamento
o mínimo de
d 1,5
metros;
Artt. 3º. Os es
stabelecime
entos comerciais (bare
es) e locais de lazer po
oderão funccionar
desde que obedeç
çam às medidas de controle,
c
disstanciamen
nto, rodízioss e higienizzação
ecidas a seg
guir e outra
as normas estabelecid
e
das pela Vig
gilância San
nitária.
estabele
§ 2º.
2 O limite máximo de
e ocupação será de um
ma pessoa a cada 1,5 m².

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

§ 2º.
2 Para a entrada
e
de usuários:
u
A
Antes
de entrar
e
no local, colab
boradores, prestadore
es de servviço e usu
uários
precisarão te
er a temperratura mediida;
A
Aqueles
com
m resultado
o igual ou superior
s
a 37,5°C devvem ser diirecionadoss para
accompanham
mento de saúde adequado.
O uso de máscaras
m
é obrigatórrio durante
e todo o te
empo de permanênc
p
cia do
ussuário no espaço
e
público ou privado de que
e trata este decreto.
Sempre que
e possível, deverão se
er designad
das portas específicass para entrrada e
sa
aída de usu
uários.
N
Nos
espaço
os deverão ser aposttos alertas escritos quanto
q
ao impedimen
nto de
accesso ao lo
ocal de pesssoas que apresentem
a
m os seguintes sintoma
as: Tosse, febre,
co
oriza, dor de
d garganta
a e dificulda
ade de resp
pirar.
O local ou estabelecimento devve disponib
bilizar em local de fá
ácil visualizzação
ca
artazes infformativos sobre as precauçõ
ões e med
didas obrig
gatórias pa
ara a
prevenção ao
a COVID 19.
1
O parques e quadras devem terr os locais de uso e permanênc
Os
p
cia de usuá
ários e
esspectadore
es, bem co
omo os equ
uipamento e/ou utenssílios higienizados an
ntes e
após seu uso, com álco
ool 70% ou substância
a saneante similar.
N
Não
poderá
á haver com
mpartilham
mento de equipamento
os, aparelh
hos e quaiisquer
uttensílios. Fica
F
proibid
da também a realizaçção de exercícios ou movimento
os em
dupla, trio ou
u grupo.
D
Durante
o horário
h
de funcioname
f
ento, as áre
eas pública
as e privad
das usadass para
prática espo
ortiva deverrão ser fech
hada, em um
u intervalo
o necessárrio, para lim
mpeza
ge
eral e desinfecção do
os ambienttes; e em caso
c
de atiividades físsicas coletivas o
po
osicioname
ento de cada usuário
o deve ser demarcad
do no solo, respeitand
do as
re
egras de dis
stanciamen
nto mínimo de 1,0 m.
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X.
XI.

As aulas de
A
d lutas, artes
a
marcciais e com
mbate pod
derão retorrnar desde
e que
m
mantendo
a distância mínima
m
de 1,0
1 m, evita
ando contattos físicos.
O sanitário
Os
os deverão
o dispor de
d pias, preferencia
p
almente se
em acionam
mento
m
manual,
com
m água, sab
bão líquido,, papel toalha e lixeira com tampa
a e acionam
mento
po
or pedal; próximo
p
a to
odos os lavvatórios, de
evem ser afixadas
a
insstruções so
obre a
co
orreta higie
enização da
as mãos, inclusive qu
uanto à forrma correta
a de fecham
mento
da
as torneiras
s de aciona
amento manual; fica proibido
p
o uso de chuvveiros, vestiiários,
sa
aunas; qua
ando possívvel, as porrtas dos sa
anitários, ve
estiários e outras áreas de
usso comum deverão permanecer
p
r abertas para
p
beneficciar a ventilação e evvitar o
usso de maça
anetas e pu
uxadores.

Artt. 4º. Fica mantida
m
a suspensão
o dos atend
dimentos de
e fisioterapia nas Unid
dades
de Saúd
de do Mu
unicípio, atté 31/01/20
021, poden
ndo esse prazo serr prorrogad
do ou
reduzido
o, por ato próprio da Secretaria
S
M
Municipal
de
e Saúde.
Artt. 5º. Ficam
m suspenssas, no âm
mbito do Município de
e Dom Macedo Costa, até
31/01/20
021, as atividades ed
ducacionaiss da Rede Municipal de Ensino
o, em virtude da
Infecção
o Humana pelo
p
novo corona
c
víruss (COVID-1
19).
Artt. 6º. Fica mantida a proibição
o de eventtos e ativid
dades com
m a presença de
público superior
s
a 100
1 (cem) pessoas,
p
aiinda que prreviamente autorizado
os, que envvolvem
aglomerração de pessoas,
p
ta
ais como: eventos desportivos,
d
, religiososs, shows, feiras,
circos, eventos
e
cien
ntíficos, passseatas e afins,
a
bem como
c
aulass em acade
emias de da
ança e
ginástica
a;
Artt. 7º. Este
e Decreto entra em vigor na data de sua
a publicaçã
ão, manten
ndo-se
válidas as disposiç
ções dos Decretos
D
a
anteriores,
que não conflitarem
c
com o pre
esente
Decreto..
Dom Macedo
M
Cossta, 04 de ja
aneiro de 2021.
2

EGNALD
DO PITON MOURA
Prefeito Municcipal
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DECRETO
O N° 218, DE 04 DE
E JANEIRO
O DE 2021.

Altera o Decreto
A
D
nº 089/2011 que Regu
ulamenta
a Lei Municipal nº 406/2011,
4
q
que “Dispõ
õe sobre
a Estrutura
a Administtrativa do Município de Dom
M
Macedo
Co
osta e dá outras
o
provvidências”.

O PRE
EFEITO MU
UNICIPAL DE DOM
M MACEDO
O COSTA – ESTAD
DO DA BA
AHIA, no
uso dessuas atribu
uições legais, respa
aldado na Constituiçã
C
ão Federa
al, na Lei Orgânica
O
do Mun
nicípio, e co
onsiderand
do a Lei 40
06, de 20 de
d outubro de 2011;
DECRE
ETA:
Art. 1º - O Poder Executivo de Dom Macedo
M
Co
osta é exerrcido pelo Prefeito Municipal,
M
auxiliad
dos pelos Secretários
S
s Municipa
ais.
Art. 2º - O Preffeito e oss Secretárrios Munic
cipais exerrcem suass competê
ências e
e órgãos que
q compõ
õem a Adm
ministração Municipal.
atribuiçções legaiss através de
Art. 3º - A Adminisstração Mu
unicipal co
ompreende
e:
I - A Administra
ação Dire
eta constituída pelo
os órgãos que integram a Estrutura
E
Adminisstrativa da Prefeitura
a.
II - A Administtração Ind
direta con
nstituída por
p
órgãoss colegiad
dos denominados
Conselh
hos Municipais criados por forçça de lei, in
ntegrantes da respecctiva Secre
etaria.
Art. 4º - A Adm
ministração Pública Direta e Indireta
I
do
o Município obedec
cerá aos
alidade, im
mpessoalidade, mora
alidade, pu
ublicidade, eficiência e todos
princípios de lega
mais previsttos nos inccisos e parágrafos do
o Art. 37 da
a Constituição Federral.
os dem
Art. 5º - A estrutu
ura interna
a geral dos órgãos municipais
m
s da Admin
nistração Direta
D
é
uída por un
nidades ad
dministrativvas hierarquizadas em
e níveis de compe
etência e
constitu
de atrib
buições nass formas a seguir esttabelecida
as:
I - Dep
partamento
os: agregam e imple
ementam as ativida
ades inerrentes a campos
funcionais especííficos das atribuições de um órgão
ó
mun
nicipal prom
movendo a gestão
global e integrada
a das ações desenvvolvidas po
or suas co
oordenadorrias setoria
ais e por
seus se
etores;
II - Coo
ordenadorias: agregam e implementam as ativida
ades inerentes a campos
específficos das atribuiçõe
es de um departam
mento prom
movendo a integraç
ção das
atividad
des desenvvolvidas po
or seus settores;
III - Settores: execcutam ativvidades específicas dentro
d
do campo de
e atribuição
o própria
da coorrdenadoria
a setorial que integram
m;
Art. 6º - São órgãos da Adm
ministração
o Direta do Município
o:
I - Gabiinete do Prrefeito;
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II - Secretaria Municipal de Administra
ação, Finan
nças e Pla
anejamento
o;
III - Seccretaria Mu
unicipal de Educação
o;
IV - Seccretaria Mu
unicipal de
e Saúde;
V - Seccretaria Mu
unicipal de Obras, Tra
ansportes e Serviçoss Públicos;;
VI- Seccretaria Mu
unicipal de Cultura, Turismo
T
e Desporto;
D
VII - Se
ecretaria Municipal
M
de
e Trabalho
o e Assistência Socia
al;
VIII - Se
ecretaria Municipal
M
d Meio Am
de
mbiente e Desenvolv
D
bano e Rural;
imento Urb
IX- Con
ntroladoria Geral do Município.
M
Art. 7º - O Gab
binete do
o Prefeito Municipa
al é o órrgão máxiimo na hiierarquia
adminisstrativa, de
ele emana
ando todass as decisõ
ões a sere
em executtadas pelo
os outros
órgãos,, possuindo
o a seguinte estruturra:
1. Gab
binete do Prefeito
1.1. Che
efe do Gab
binete.
1.2. Dire
etor de Comunicação
o,
1.3. Coo
ordenador II Adminisstrativa
1.4. Coo
ordenador II Defesa Civil
1.5. Enccarregado da Junta do
d Serviço Militar

Art. 8º - A Secretaria Munic
cipal de Administra
A
ação, Fina
anças e Pla
anejamento e tem
porfinallidade prop
por, coorde
enar, execcutar, fisca
alizar e ava
aliar a políítica munic
cipal nos
aspecto
os da adm
ministração,, finanças, inclusive desenvolvvendo açõe
es voltadas para a
program
mação con
ntábil, finan
nceira e tributária da
a Administração, posssuindo a seguinte
estruturra:
1.
Gabinete do
o Secretário
1.1. Assessor
A
E
Especial
Se
etor de Co
ompras;
1.2. Assessor
A
E
Especial
Se
etor de Orççamentos;
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

De
epartamen
nto Admin
nistrativo e Finance
eiro:
Su
upervisor I do Setor de
d Licitaçõ
ões e Contratos;
Asssessor Op
peracional do SetorL
Licitações e Contratos;
Co
oordenado
or II do Settor de Recu
ursos Hum
manos;
En
ncarregado
o do Setor de Arquivos e Documentos;

3.
De
epartamen
nto de Ma
anutenção
o, Patrimôn
nio e Almo
oxarifado
3.1. Che
efe do Seto
or de Manutenção;
3.2. Che
efe do Seto
or de Patrimônio e Almoxarifad
A
do;
3.3. Enccarregado do Setor de
d Cadastrro Imobiliárrio
4.
De
epartamen
nto de Tributos e Arrecadaçã
A
ão
4.1. Co
oordenado
or II do Dep
partmaneto
o de Tributtos e Arreccadação
5.
De
epartamen
nto Conta
abil
5.1. Diiretor do Departamen
D
nto de Con
ntabilidade
5.1.1. Chefe
C
do Setor
S
de Co
ontabilidad
de
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Art. 9º - A Secretaria Mun
nicipal da Educação
otem como
o finalidade a elaborração de
planos de ação para execcução da política municipal
m
r
relativa
àss funções na área
bedecidas normas, diretrizes e critérioss do plane
ejamento
específfica de educação ob
naciona
al e planoss estaduaiss de educa
ação, possu
uindo a seguinte estrrutura:
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Gabinete do
G
d Secretá
ário
A
Assessor
I Técnico de
d Manuten
nção dos Equipamen
E
ntos Escola
ares
A
Assessor
II Operacio
onal de Pro
ogramas e Projetos Educaciona
E
ais
E
Encarregad
do do Seto
or de Proto
ocolos e Do
ocumentoss

2.
2.1.
2.1.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.

Departame
D
ento Administração
o e Financ
ceiro
S
Supervisor
r I do Depa
artamento de Suporte
e à Rede Escolar
E
C
Chefe
do Setor
S
de Allimentação
o Escolar
A
Assessor
E
Especial
de
e Gestão Financeira
F
da Educaçção
D
Diretor
do Departame
ento Admin
nistrativo
A
Assessor
I Técnico do
d Setor de
e Fiscalizaç
ção e Acom
mpanhame
ento Escolar

3.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

Departame
D
ento de En
nsino e Ap
poio Tecn
nológico e Pedagóg
gico
C
Coordenad
dor I do En
nsino Infanttil
C
Coordenad
dor I do En
nsino Fundamental I
C
Coordenad
dor I do En
nsino Fundamental II
C
Coordenad
dor II do De
epartamen
nto de Educação de Pessoas
P
Jovens, Adultos e
Idosos.
3.1.5. Coordenad
C
dor III do Setor
S
Técniico de Ava
aliação e In
novação Pe
edagógica
3.2. Coordenad
C
dor III do Setor
S
Pedagógico
3.3. Diretor
D
do Departame
ento de En
nsino e Apo
oio Tecnológico e Pe
edagógico
3.3.1.1.. Encarre
egado do Setor
S
de Educação no
n Campo

Art. 10
0. A Secre
etaria Mu
unicipal de Saúde – SMS te
em por finalidade formular,
f
fiscaliza
ar, executa
ar a políticca de Saú
úde e Saneamento do
d Município com base
b
nas
normass operacionais do Sistema
S
Ún
nico de Sa
aúde, com
mpreendend
do o traba
alho e o
desenvvolvimento de ações de assistê
ência e vig
gilância à saúde,
s
posssuindo a seguinte
estruturra:
1. Gabinete
G
d Secretá
do
ário
1.1. Assessor Especia
al - Program
mas e Projjetos da Sa
aúde
D
ento de Administra
A
ção, Plane
ejamento e Gestão em Saúde
e
2. Departame
2.1. Assessor I - Técn
nico de Gerrenciamen
nto e Admin
nistração d
da Saúde
enador III – Auditoria e Digitaçã
ão dos Prog
gramas de
e Saúde
2.2. Coorde
a da Centra
al de Marc
cação, Avaliação e Au
uditoria
2.3. Diretor – Diretoria
egado - Ad
dministraçã
ão e Coord
denação do
o Fundo M
Municipal de
e Saúde
2.4. Encarre
D
ento de Atenção
A
Bá
ásica em Saúde
S
3. Departame
3.1. Supervisor I – Co
oordenação
o da Atenç
ção Básica
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3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Assessor II - Ope
eracional de
e Transporrtes e Man
nutenção
Coorde
enador III – Acompan
nhamento da
d Saúde nos
n Cicloss de Vida
Chefe - Setor de Assistênci
A
a Farmacê
êutica
Chefe - Setor de Saúde Buccal
Encarre
egado – Prrogramas especiais
e
Encarre
egado – Co
ontrole de insumos e almoxariffado
Encarre
egado - Ou
uvidoria do
o SUS

D
ento de Promoção e Vigilânc
cia a Saúde
4. Departame
4.1. Coorde
enador I – Coordenaç
C
ção de Vigilância à Saúde
S
4.2. Coorde
enador II – Coordenação de Vig
gilância Sa
anitária e E
Epidemiológ
gica
enador III – Saúde do
o trabalhad
dor
4.3. Coorde
egado– Co
ontrole de Endemias
E
4.4. Encarre
Art. 11 - A Secretaria
a Municipal de Obras, Transporrtes e Serviços
S
Público
osTranspo
orte tem como fina
alidade de fiscalizar a construção de obras,
o
a
execuçã
ão dos serrviços públlicos e o transporte no
n Municíp
pio, com a sseguinte estrutura:
e
1. Gabinete
G
d Secretá
do
ário
1.1. Assessor Especia
al;
2. Departame
D
ento de Obras
O
2.1. Supervisor II do Departame
D
ento de Eng
genharia e Arquiteturra;
e Obras
2.2. Diretor do Departamento de
egado do Setor
S
de Obras,
O
Uso e Ocupaçã
ão do Solo
o
2.2.1. Encarre
D
ento de Trransportes
3. Departame
3.1. Assessor II Oeraccional do Departame
D
ento de Tra
ansportes;
3.2. Chefe do
d Departa
amento de Estradas e Vias Púb
blicas
3.2.1. Encarre
egado do Setor
S
de Manutenção
M
o
4. Departame
D
ento de Se
erviços Pú
úblicos
4.1. Gerente
e - Departa
amento de
e Apoio a Serviços
S
Ge
erais;
4.1.1. Encarre
egado - De
epartamentto de Serv
viços Públiccos;
2. Encarre
egado- Settor de Eletrificação
4.1.2
4.1.3. Encarre
egado - Se
etor de Lim
mpeza Públlica
Art. 12
2 - A Sec
cretaria Municipal
M
de Cultura, Turism
mo e Des
sporto tem
m como
finalidad
de a elab
boração de
e planos de ação para execcução da política municipal
m
relativa às funçõ
ões na áre
ea específfica de cu
ultura, turissmo e dessporto obe
edecidas
os do plane
ejamento nacional
n
e planos estaduais de
e cultura,
normass, diretrizess e critério
turismo
o e desportto, possuin
ndo a seguinte estrutura:
1. Gabinete
G
d Secretá
do
ário
1.1. Assessor I – Técn
nico de Ações, Projetos e Plane
ejamentoss;
2. Departame
D
ento de Desporto e Turismo
2.1. Coorde
enador III do
d Departamento de Desporto;
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2.2.

Encarre
egado do Departame
D
ento de Turismo;

D
ento de Cultura e Artes
A
3. Departame
3.1. Chefe do
d Departa
amento de Cultura e Artes;
e do Departamento de
d Festejos
s e Evento
os;
3.2. Gerente
Art. 13
3 - A Sec
cretaria Municipal
M
de Traba
alho e As
ssistência
a Social tem por
finalidad
de a prom
moção de ações pa
ara o des
senvolvime
ento de po
olíticas so
ociais do
Municíp
pio das diversas
d
á
áreas
asssistenciais ao traba
alho, habitação, crriança e
adolesccente, idosso, deficie
entes care
entes em consonân
ncias com os Progrramas e
Planos nacionais e estadua
ais deAssisstência Soc
cial, possuindo a seg
guinte estru
utura:
G
d Secretá
do
ário
1. Gabinete
1.1. Supervisor II - Se
etor Orçamentário e Financeiro
F
da Assistê
ência Socia
al
al - Operca
aionalizaçã
ão de Polítiica de Assistência So
ocial
1.2. Assessor Especia
1.3. Assessor Técnico
o - Política de Trabalh
ho e Geraçção de Renda
2. Departame
D
ento de Proteção Social Básica e Bene
efícios So
ocio-Assis
stenciais
2.1. Coorde
enador II - Centro
C
de Referência
a à Assistê
ência Socia
al - CRAS;;
enador III - Programa
a Bolsa-Fam
mília;
2.2. Coorde
enador III – Assistênccia Social
2.3. Coorde
2.4. Encarre
egado - Cadastrame
C
ento e Ac
companham
mento de Beneficiários dos
Program
mas Sociais;
D
ento de Proteção Social Espe
ecial
3. Departame
3.1. Diretor - Políticas Especiaiss
ecial
3.2. Chefe - Proteção Socil Espe
3.3. Encarre
egado - Se
etor de Atenção à Juv
ventude
D
ento de Assistência
A
a Comunittária
4. Departame
4.1. Chefe – Conselho
os Municip
pais relacio
onados ao Trabalho e Asistênciia Social
egado - Se
etor de Hab
bitação e Amparo
A
So
ocial
4.2. Encarre
D
ento de Vigilância Socio-Ass
S
sistencial
5. Departame
stencial
5.1. Diretor - Departam
mento de Vigilância
V
Socio-Assi
S
Art. 14 - A Secre
etaria de Meio
M
Amb
biente e De
esenvolvimento Urrbano e Rural tem
por fina
alidade form
mular, fisca
alizar, executar a política de Sa
aneamento
o e Meio Ambiente
A
do Mu
unicípio, bem
b
como
o o dese
envolvimen
nto de po
olíticas urrbanas e sociais,
compre
eendendo o trabalho
o e o dessenvolvime
ento de ações
a
de proteção ao
a meio
ambien
nte, possuin
ndo a segu
uinte estruttura:
1. Gabinete
G
d Secretá
do
ário
1.1. Assessor I Técnicco de Meio
o Ambiente
e, Agricultu
ura, Comerrcio e Indús
stria.
D
ento de Meio
M
Ambie
ente
2. Departame
2.1. Coorde
enador III do
d Departamento de Projetos Ambientais
A
;
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2.1.1. Encarre
egado do Setor
S
de Controle e Preservaçã
P
ão do Meio
o Ambiente
e;
D
ento de Desenvolviimento Urbano e Ru
ural
3. Departame
3.1. Gerente
e do Departamento de
d Agricultura, Comé
ércio e Indú
ústria
e do Departamento de
d Cadastrro e Regula
arização F
Fundiária
3.2. Gerente
3.2.1. Encarre
egado do Setor
S
de Habitação
Art. 15 - A Contro
oladoria Ge
eral do Mu
unicípio não
o estará su
ubordinada
a a nenhum
ma outra
unidade
e e desem
mpenhará as funçõe
es definidas em legisslação mu
unicipal es
specífica,
bem co
omoàs especificadas na Ressolução nºº 1120/05 do Tribun
nal de Co
ontas do
Estado da Bahia.
Art. 16
6 – A e
estrutura administrat
a
tiva estab
belecida neste
n
Deccreto entrrará em
funcionamento grradativame
ente, à me
edida que os
o órgãos que a com
mpõe forem
m sendo
implanttados, segundo as conveniênc
c
cias da Ad
dministraçã
ão e as d
disponibilidades de
recurso
os.
Parágra
afo único – A implantação dos
d
órgãos
s far-se-á através d
da efetivação das
seguinttes medida
as:
I – provvimento das respectivvas secreta
arias, direç
ção e chefias;
II – dota
ação de elementos humanos
h
e materiais indispensá
áveis ao seu funcion
namento.
Art. 17 – Quand
do forem providas
p
a respecttivas secre
as
etarias, su
uperintendê
ências e
chefias, os órgão
os da atual estrutura administra
ativa ficarã
ão automatticamente extintos.
I – Exttinto o órg
gão compe
etente da atual estrrutura adm
ministrativa
a automaticamente
extinguir-se-á o cargo em co
omissão correspondente a sua
a direção o
ou chefia.
Art. 18 –As atribuições dese
envolvidas por cada cargo com
missionado são as constantes
EXO ÚNICO
O do prese
ente Decre
eto.
do ANE
Art. 19 - Este De
ecreto entrra em vigo
or na data de sua publicação,
p
s efeitos
mas seus
evogando-sse as dispo
osições em
m contrário
o, especiallmente o
retroagem a 02/01/2021, re
Decreto
o nº 089, de
d 25 de ou
utubro de 2011.
2
Gabinete do Prefe
eito Municipal de Dom Macedo
o Costa, em
m 04 de jan
neiro de 20
021.

EGNALD
DO PITON
N MOURA
Pre
efeito Municipal
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AN
NEXO ÚNIICO
Gabinete do
G
d Prefeito
o Municipa
al
C
CARGO
Chefe do
d Gabinette

SÍMBOL
LO
CC12
2

AT
TRIBUIÇÕES
O Cheffe do Gabinete desempenha as
a seguinte
es funçõess: planeja, organiza e regula
o fluxo e anota as deman
ndas oriundas das audiências
a
as com o Prefeito
realizada
pal.
Municip

Gabinete do
G
d Prefeito
o Municipa
al
C
CARGO
Diretor de Comun
nicação

SÍMBOL
LO
CC11

AT
TRIBUIÇÕES
O Diretor de Com
municaçãod
desempenha as seguintes funçções: planeja a organização
érias para divulgação
o das ativiidades adm
ministrativa
as: relativa
as à editora
ação de
de maté
program
ma radiofô
ônico;relativvas à editoração de
e informativvo impressso das atividades
adminisstrativas;re
elativas à organização e assesssoramento
o de reuniões
r
nascom
munidades e entidad
des;relativa
as à organ
nização doss cerimoniais dos eventos.

Gabinete do
G
d Prefeito
o Municipa
al
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Coorde
enadoria II – Administtrativo
CC09
9
AT
TRIBUIÇÕES
O CoorrdenadorA
Administrativo desem
mpenha as
s seguintes funçõess: apoiar e seguir
orientaçções do Chefe de Gabinete
e passand
do orienta
ações qua
anto aagenda do
Prefeito
o, à recepçção e arquiivamento de
d todos os
s papéis e documenttos do Gab
binete.

Gabinete do
G
d Prefeito
o Municipa
al
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Coorde
enador II - Defesa
D
Civvil
CC09
9
AT
TRIBUIÇÕES
O Coorrdenadorde Defesa Civil, que
e desempe
enha as funções de
e organiza
ação de
ações de
d prevençção e defessa aos eve
entos de situações de
e anormaliidade.

Gabinete do
G
d Prefeito
o Municipa
al
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Encarre
egado - Junta do Serrviço Militar
CC14
4
AT
TRIBUIÇÕES
O Enca
arregado da
d Junta do
d Serviço
o Militar desempenh
ha as funçções: relattivas ao
serviço militar do município
o, de acord
do com a Lei
L Federa
al nº 4.375, de 17 de
e agosto
4, o Decre
eto nº 57.6
654, de 20
0 de janeirro de 1966
6, portarias e instruç
ções do
de 1964
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Exército
o Nacionall.

Secretariia Municip
pal de Adm
ministraçã
ão, Finanç
ças e Planejamento
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Assessor Especia
al - Setor de
d Compras
CC05
5
AT
TRIBUIÇÕES
A Asse
essoria Esspecial do Setor de Compras desempe
enha as se
eguintes funções:
f
prestar assessoriia especializada para
r a Secre
etaria de Administraç
A
ção do Mu
unicípio,
anhando a execuçã
ão dos trabalhos de apoio na
a elaboraçção de ord
dens de
acompa
fornecim
mento, sald
do de conttratos e compras rea
alizadas.

Secretariia Municip
pal de Adm
ministraçã
ão, Finanç
ças e Planejamento
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Assessor Especia
al - Setor de
d Orçamentos
CC05
5
AT
TRIBUIÇÕES
A Asse
essoria Esp
pecial do Setor de Orçamento
O
o desempe
enha as seguintes funções:
f
prestar assessoriia especializada parra a Secre
etaria de Administraç
A
ção do Mu
unicípio,
anhando a execu
ução doss trabalho
os de apoio
a
na
a elabora
ação e
acompa
acompa
anhamento
o de orçam
mentos e co
otações.

Secretariia Municip
pal de Adm
ministraçã
ão, Finanç
ças e Planejamento
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Supervisor I - Settor de Licita
ações e Co
ontratos
CC02
2
AT
TRIBUIÇÕES
O Supe
ervisor I do
o Setor Licitações e Contratos
s desempe
enha as seguintes funções:
f
fiscaliza
a a realiza
ação de to
odas as rottinas admiinistrativass de protoccolo de lic
citações,
acompa
anha os procedimen
ntos licitató
órios e a celebração
c
o dos conrratos de licitação,
bem co
omo geren
ncia e deffine as mo
odalidades
s licitatória
as que me
elhor atendam os
interessses dos órgãos mun
nicipais, mediante
m
análise
a
dass solicitaçõ
ões que motivam
m
tais pro
ocedimento
os, bem co
omo execu
utar as ativ
vidades pe
ertinentes à elaboraç
ção das
minutass dos edita
ais dos cerrtames licitatórios do Município, executan
ndo a fase externa
das licittações, alé
ém de outras atividad
des, tais co
omo o cada
astramento
o de fornec
cedores
e a cata
alogação de
d materiaiis e serviço
os.

Secretariia Municip
pal de Adm
ministraçã
ão, Finanç
ças e Planejamento
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Assessor Operacional - Setor deLicita
ações e Co
ontratos
CC07
7
AT
TRIBUIÇÕES
O Asse
essor Ope
eracional de Licitaçções e Contratos
C
d
desempen
nha as se
eguintes
funçõess: fiscaliza
a a realizzação de toda a rotina
r
e atividades
a
desempe
enhadas
pel0settor, além de: Promovver a execu
ução centrralizada de
e todos os procedime
entos de
aquisiçã
ão de matteriais e co
ontratação de serviç
ços, através de proce
essos de licitação
l
de com
mpras, benss, serviçoss e obras, efetuados
e
por todos os órgãos da Administração
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Pública
a Municipall; Efetuar levantame
l
ntos, estud
dos, projettos e análiise nos terrmos de
referência de liccitações de
d materia
ais, equipamentos, obras e serviços para o
desenccadeamento das licita
ações atra
avés da Comissão Permanent
P
te de Licita
ações e
Pregoeiros; Prom
mover a gestão e fiscalizaç
ção de co
ontratos, a celebração de
convênios, a form
malização de parce
erias, a ela
aboração de todos os proces
ssos de
dispenssa e inexxigibilidade de licitações relac
cionadas às comprras de materiais,
equipam
mentos e contrataçção de serviços e obras, bem
b
como
o as alienações;
Proporccionar sup
porte admin
nistrativo a todas as
s atividade
es desenvo
olvidas no
o âmbito
das coordenadorrias e dass comissõe
es, em es
special qu
uanto à disponibiliza
ação de
serviçoss, materia
ais e equ
uipamentos de trab
balho; Re
eceber, co
onferir e solicitar
informa
ações neccessárias à instruçã
ão de pro
ocessos licitatórios relaciona
ados às
compra
as de mate
eriais, equipamentoss, contrataç
ção de se
erviços e o
obras; Elab
borar os
contrato
os e atas de
d registro
o de preçoss, com bas
se no regulamento viigente; Coordenar
as ativid
dades inerrentes a ellaboração dos processos licitattórios em ssua fase in
nterna e
encaminhar para Comissão
o Permanen
nte de Licitações.

Secretariia Municip
pal de Adm
ministraçã
ão, Finanç
ças e Planejamento
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Coorde
enador II - Setor
S
de Recursos
R
H
Humanos
CC09
9
AT
TRIBUIÇÕES
O Coo
ordenador II de Re
ecursos Humanos
H
desempen
d
nha as se
eguintes funções:
f
acompa
anhamento
o da execu
ução das atividades
a
relativas ao
a plano de
e classifica
ação de
cargos; o recruta
amento, a seleção ao regime
e jurídico e o treina
amento; co
ontroles
funcionais e finan
da política
nceiros, be
em como execução
e
a de atualiização do Quadro
de pesssoal.

Secretariia Municip
pal de Adm
ministraçã
ão, Finanç
ças e Planejamento
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Encarre
egado - Se
etor de Apo
oio Adminisstrativo
CC14
4
AT
TRIBUIÇÕES
Encarre
egado de Apoio Ad
dministrativvo desemp
penha as seguintes funções: prestar
a organizzação, execução,
assistên
ncia na área
á
de administra
ação e promover
p
acompa
anhamento
o e controle das ativvidades-me
eio da Seccretaria, co
ompreende
endo os
serviçoss de elabo
oração de
e normas e procedim
mentos ad
dministrativvos; elaboração e
implanttação de normas e rotinas para atividades de recebime
ento, distrribuição,
controle
e do andam
mento e arrquivamento de proc
cessos e do
ocumentoss que tram
mitam na
Prefeitu
ura; contro
ole dos se
erviços de recepção, telefonia
a, copa, lim
mpeza, vig
gilância,
materia
ais e conse
ervação das instalações, equipamentoss e veículo
os, bem como de
outros serviços
s
au
uxiliares de
e competê
ências adm
ministrativass.

Secretariia Municip
pal de Adm
ministraçã
ão, Finanç
ças e Planejamento
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Chefe - Setor de Manutençã
ão
CC12
2
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AT
TRIBUIÇÕES
O Cheffe do Seto
or de Manutenção desempenh
ha as segu
uintes funçções: Diariamente
orienta,, supervisiona e accompanha a execuç
ção dos serviços
s
d
de manute
enção e
funcionamento do
os equipam
mentos de informática
a e periférricos do pa
aço municip
pal para
a perfeiita prestaçção dos serrviços à po
opulação.

Secretariia Municip
pal de Adm
ministraçã
ão, Finanç
ças e Planejamento
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Chefe - Setor de Patrimônio
o e Almoxa
arifado
CC12
2
AT
TRIBUIÇÕES
O Gerrente de Patrimôniio desempenha as
s seguinte
es funçõe
es: oreinta
ação e
acompa
anhamento
o quanto
o ao to
ombamento
o, registro, inven
ntário, prroteção,
conservvação, loccalização e avaliaçã
ão peródic
ca dos bens móve
eis e imóv
veis da
Prefeitu
ura.Além disso,
d
ore
eintação e acompa
anhamento
o quanto a execuç
ção das
atividad
des relacio
onadas co
om a aquisição, uso
o, guarda, distribuiçção e conttrole de
materia
al adquirido
o pelo mun
nicípio.

Secretariia Municip
pal de Adm
ministraçã
ão, Finanç
ças e Planejamento
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Encarre
egado - Se
etor de Cad
dastro Imobiliário
CC14
4
AT
TRIBUIÇÕES
Encarre
egado do Setor de Cadastro Imobiliário
o desempe
enha as se
eguintes funções:
f
orientaçção, fiscaliização e acompanha
amento do cadastro de imóveiss urbanos e rurais
para co
obrança de
e IPTU ou ITR,
I
dentre
e outras.

Secretariia Municip
pal de Adm
ministraçã
ão, Finanç
ças e Planejamento
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Coorde
enador II - Departman
D
neto de Triibutos e Arrrecadação
o
CC09
9
AT
TRIBUIÇÕES
O Coorrdenador II de Tribu
utos e Arrrecadação desempe
enha as se
eguintes funções:
f
acompa
anhar a executar
e
d política de arrec
da
cadação do municíp
pio, bem como
c
o
acompa
anhamento
o da fiscalização e co
obrança do
os tributos municipaiss.

Secretariia Municip
pal de Adm
ministraçã
ão, Finanç
ças e Planejamento
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Diretor - Departam
mento de Contabilida
C
ade
CC11
AT
TRIBUIÇÕES
A Direçção de Con
ntabilidade desempen
nha as seg
guintes fun
nções: qua
anto à ativid
dade de
contabilidade: aco
ompanhar a execuçã
ão das fas
ses de empenho, liquidação e baixas,
fiscaliza
ando o cum
mprimento
o das leis orçamentá
árias e os relatórios mensais do
d setor
de conttabilidade.
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Secretariia Municip
pal de Adm
ministraçã
ão, Finanç
ças e Planejamento
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Chefe - Setor de Contabilida
C
ade
CC12
2
AT
TRIBUIÇÕES
O Che
efe do Setor
S
de Contabillidade de
esempenha
a as seg
guintes funções:
f
gerenciiamento na
n elabora
ação de balanços,
b
balancete
es elabora
ados pela equipe
contábil, auxiliand
do na execcução da escrituraçã
e
ão contábil de acordo com as normas
exigenttes (receita
a/despesa)).

Secretaria Municipal
M
da
d Educaç
ção
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Assessor I Técnicco - Manute
enção doss Equipame
entos
CC06
6
Escolarres
AT
TRIBUIÇÕES
O Asse
essor I do
d Departamento de
d Manute
enção doss Equipam
mentos Es
scolares
desemp
penha as seguintes
s
f
funções:
orientar e acompanha
a
ar os suborrdinados quanto
q
à
necessidade de manutençã
m
ão dos equipamentos
s escolaress, promove
endo meios
s para a
enção imed
diata ou de
escarte e substituiçã
ão, prezad
do sempre por um ambiente
manute
sadio, acolhedor
a
para a exxecução de
e uma edu
ucação incclusiva e d
de qualidade para
todos.

Secretaria Municipal
M
da
d Educaç
ção
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Assessor II Opera
acional - Programas e Projetos
s Educacionais
CC07
7
AT
TRIBUIÇÕES
O Asse
essor II Op
peracional do Departtamento de
e Program
mas e Proje
etos Educa
acionais
desemp
penha as seguinte
es funçõess: fiscaliz
za e acom
mpanha a execuçã
ão dos
program
mas e pro
ojetos educacionais implantad
dos no mu
unicípio, b
bem como buscar
ofertas de parceriias público
o-privadas para melhoria do enssino no mu
unicípio.

Secretaria Municipal
M
da
d Educaç
ção
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Encarre
egado - Se
etor de Pro
otocolos e Documento
D
os
CC14
4
AT
TRIBUIÇÕES
O Enca
arregado do
d Setor de
d Protoco
olos e Documentos desempenha as se
eguintes
funçõess: acompa
anhar e fisscalizar seus subord
dinados qu
uanto à en
ntrada e saída de
docmen
ntos, bem
m como o fluxo de comu
unicações internas e suas rotinas
adminisstrativas.

Secretaria Municipal
M
da
d Educaç
ção
C
CARGO
Supervisor I - Dep
partamento
o de Suporrte à Rede
e Escolar

SÍMBOL
LO
CC02
2

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1SLDQTTYOXJVOLNU2HETTG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Dom Macedo Costa

Terça-feira
19 de Janeiro de 2021
17 - Ano - Nº 2378

PREFEIT
TURA MUN
N. DE DOM
M MACED
DO COSTA
CNPJ nº 13.827.019
9/0001-58
Pra
aça Cônego José
J
Louren
nço, s/nº, Ce
entro
CEP
P: 44.560-00
00 Tel: (75)3
3648-2127/2
2169
www.dommacedocostta.ba.gov.br
DOM MACEDO
M
COS
STA - BA

AT
TRIBUIÇÕES
O Supervisor I do Deparrtamento de
d Suportte à Rede
e Escolar desempe
enha as
naha, orien
nta e fiscaliza o funciionamento
o da resde escolar
seguinttes funçõess: acompn
no mun
nicípio, sua
a manutenção, bem como coo
ordena e de
esenvolve ações relativas à
supervisão dos esstabelecim
mentos mun
nicipais e particulares
p
s de ensino.

Secretaria Municipal
M
da
d Educaç
ção
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Chefe - Setor de Alimentaçã
A
ão Escolarr
CC12
2
AT
TRIBUIÇÕES
O Chefe do Settor de Aliimentação
o Escolar desempen
nha as se
eguintes funções:
f
coorden
na o plan
nejamento e fiscalizza a exec
cução dass ações que viabillizem o
funcionamento da
as unidade
es de ensin
no do Siste
ema Educcacional no
o que se re
efere ao
ma de Alimentação
A
o Escolarr, a exem
mplo, resp
ponsabiliza
ar-se pelo
o setor,
Program
assesso
orando, co
oordenando
o e intervin
ndo nosserrviços pre
estados pela equ
uipe, a
fim
de
otim
mizá-los; fazer
f
rema
anejamento
o quando necessário
o, de cozin
nheira e
es das uniidades de ensino; attestar, orga
anizar e en
ncaminharr as notas
s fiscais
auxiliare
e requ
uisições aos
a
outross setoress; Interagiir com os fornecedo
ores e o Setor
S
de
Compra
as; ajudar a recepccionar as mercadoria
m
as; elaborrar relatórios, memo
orandos,
ofícios, controless de saída de doccumentos, comunica
ados, cota
ações de preços,
ência de No
otas Fisca
ais, encamiinhamento
os e acomp
panhamentto de docu
umentos
conferê
na Secrretaria de Educação,, Finanças, Setor de Compras e Contabilidade.

Secretaria Municipal
M
da
d Educaç
ção
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Assessor Especia
al - Gestão
o Financeirra da Educ
cação
CC05
5
AT
TRIBUIÇÕES
O Asssessor Especial do
o Departamento de
e Gestão Financeirra da Ed
ducação
desemp
penha as seguinte
es funções: planeja
amento, coordenaç
c
ção, execu
ução e
avaliaçã
ão da ap
plicação dos
d
recurssos da ed
ducação; elaboraçã
ão, atualiz
zação e
promoçção dos pla
anos municipais de desenvolv
vimento, be
em como da elabora
ação de
projetoss, estudoss e pesq
quisas ne
ecessárias ao dese
envolvimen
nto das políticas
p
estabelecidas pe
elo Goverrno Municcipal; coordenar, programar, supervisiionar e
ar a execcução doss serviços de proce
essamento
o informattizado de dados,
controla
buscando a otim
mização do
d uso do
os recurso
os tecnoló
ógicos dissponíveis para o
ento adequ
uado das informaçõ
ões de na
atureza ecconômico e otimizaç
ção dos
tratame
recurso
os recebido
os para a educação.
e

Secretaria Municipal
M
da
d Educaç
ção
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Diretor - Departam
mento Adm
ministrativo
o
CC11
AT
TRIBUIÇÕES
O Dire
etor do Departame
D
nto Admin
nistrativo de Plane
ejamento, Administrração e
Finança
as desemp
penha as seguintes
s
a
r a Secretá
ária Munic
cipal em
funções: assessorar
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todos os assun
ntos relaccionados com a administra
ação, o planejame
ento, a
program
mação do orçamento
o e a orga
anização administrat
a
tiva da seccretaria e fundos;
avaliar de forma constan
nte e sisstemática convênioss, contrattos e condições
operaciionais, vissando amp
pliação da
a eficiência
a de seuss serviços e produttividade,
redução
o efetiva de seu
us custoss de op
peração, financiamento, exp
pansão,
dimensionamento
o econômicco, organização adm
ministrativa
a e condiçções de uttilização
dos reccursos hum
manos e materiais;
m
buscar novas forma
as de captação de recursos
r
para a expansão das ativid
dades e se
erviços da secretaria
a; auxiliar na elabora
ação da
Propostta Orçame
dos orçam
entária do Município,, anual e plurianual,
p
mentos sin
ntético e
analítico
o e dema
ais instrum
mentos de
e controle orçamenttário intern
no, e resp
pectivas
alteraçõ
ões; avalia
ar, analizar e intervir nos resu
ultados alccançados na execuç
ção das
atividad
des.

Secretaria Municipal
M
da
d Educaç
ção
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Encarre
egado - Se
etor de Fisccalização e Acompan
nhamento
CC14
4
Escolarr
AT
TRIBUIÇÕES
O Enca
arregado do
d Setor de Fiscaliza
ação e Ac
companham
mento Esccolar desem
mpenha
as segu
uintes funçções: orien
nta e acom
mpanha no dia-a-dia o planejam
mento peda
agógico,
os proje
etos interd
disciplinare
es e a aprrendizagem
m dos alun
nos frente aos instru
umentos
proposttos.

Secretaria Municipal
M
da
d Educaç
ção
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Diretor - Departam
mento de Ensino
E
e Apoio
A
Tecnológico e
CC11
Pedagó
ógico
AT
TRIBUIÇÕES
O Dire
etor do Departame
D
ento de Ensino
E
e Apoio Tecnológico
T
o e Pedagógico
desemp
penha as seguinte
es funçõess: propor,, orientar e acompanhar os
o seus
subordiinados qua
ando ao uso
u das tecnologias na educaçção e sua
a funcionalidade e
operaciionalização
o por partte dos edu
ucandos, aproximan
ndo o enssino às ino
ovações
cinetíficcas e tecno
ológicas.

Secretaria Municipal
M
da
d Educaç
ção
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Coorde
enador I - Ensino
E
Infa
antil
CC08
8
AT
TRIBUIÇÕES
O Coorrdenador do
d Educaçção Infantil desempe
enha as se
eguintes fu
unções: participa
p
da elab
boração da
d propostta pedagó
ógica para a rede oficial
o
do ensino inffanil do
Municíp
pio, de accordo com
m a polítiica educa
acional pro
oposta no
o Projeto Político
Pedagó
ógico do Sistema
S
M
Municipal
d Educaç
de
ção, bem como
c
acompnha, orrienta e
fiscaliza
a a aplicaçção do messmo.
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Secretaria Municipal
M
da
d Educaç
ção
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Coorde
enador I - Ensino
E
Fun
ndamental I
CC08
8
AT
TRIBUIÇÕES
Coorde
enador do Ensino Fu
undamenta
al I desemp
penha as seguintes
s
funções: participa
p
da elab
boração da
a proposta pedagógicca para a rede
r
oficiall do ensino
o fundamental nas
series iniciais do Município, de acordo
o com a po
olítica educcacional prroposta no Projeto
o Pedagóg
gico do Sistema Mu
unicipal de
e Educaçã
ão, bem como aco
ompnha,
Político
orienta e fiscaliza a aplicaçã
ão do mesmo.

Secretaria Municipal
M
da
d Educaç
ção
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Coorde
enador I - Ensino
E
Fun
ndamental II
CC08
8
AT
TRIBUIÇÕES
Coorde
enador do Ensino Fundamental II desempenha as seguintes
s
funções: participa
p
da elab
boração da
a proposta pedagógicca para a rede
r
oficiall do ensino
o fundamental nas
séries finais
f
do Município,
M
d acordo com a política educcacional prroposta no Projeto
de
Político
o Pedagóg
gico do Sistema Mu
unicipal de
e Educaçã
ão, bem como aco
ompnha,
orienta e fiscaliza a aplicaçã
ão do mesmo.

Secretaria Municipal
M
da
d Educaç
ção
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Coorde
enador II - Departame
D
ento de Ed
ducação de
e Pessoas
CC09
9
Jovens, Adultos e Idosos.
AT
TRIBUIÇÕES
O Coorrdenador do Departamento de Educação de Pessoa
asJovens, Adultas e Idosas
desemp
penha as seguintes funções: planejar, orientar e fiscalizarr a realiza
ação de
cursos de formaçção/capacittação para
a os professores, coo
ordenadore
es dos Núc
cleos de
dultos; buscar materiiais e inovvações parra dar sup
porte as
Educaçção de Jovvens e Ad
atividad
des pedag
gógicas do
os professsores e demais educadores de educa
ação de
jovens e adultoss, visando
o melhorar a qualid
dade de ensino;
e
re
ealizar esttudos e
pesquissas visand
do dar sup
porte técnico pedagógico atua
alizado e eficaz; analisar a
aprendiizagem do
os alunos e as formass de ensinar para bu
uscar meio
os de melh
horar a
qualidade de enssino; orien
ntar os pro
ofessores e coorden
nadores técnicos qua
anto ao
conteúd
do, rotina a ser dessenvolvido
o e proced
dimentos pedagógico
p
os; participar das
atividad
des desenvolvidas pela
p
Secre
etaria Mun
nicipal de Educação
o; impleme
entar as
diretrize
es da Seccretaria Mu
unicipal de Educação
o; analisar os projeto
os apresen
ntados à
rede mu
unicipal de
e ensino e emitir pare
ecer.

Secretaria Municipal
M
da
d Educaç
ção
C
CARGO
Coorde
enador III - Setor Téccnico de Avvaliação e Inovação

SÍMBOL
LO
CC10
0
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Pedagó
ógica
AT
TRIBUIÇÕES
O Coorrdenador do
d Setor Té
écnico de Avaliação e Inovaçã
ão Pedagógica desem
mpenha
as seg
guintes fu
unções: propor
p
e acompan
nhar a realização
r
de curs
sos de
formaçã
ão/capacita
ação de professores, coord
denadores e auxilia
ares técnicos de
educaçção, acomp
panhando a execução e os resu
ultados do
os instrume
entos de av
valiação
interna e externa
a, bem co
omo busca
ar materia
ais e inova
ações para
a dar sup
porte as
atividad
des pedag
gógicas dos
d
professsores e demais educadore
es da ed
ducação
municip
pal para o uso das TIICs – Tecn
nologia da Informaçã
ão e Comunicação, to
ornando
as aulas mais dinâmicas e próximas
p
a mundo tecnológico
ao
t
o.

Secretaria Municipal
M
da
d Educaç
ção
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Coorde
enador III - Setor Ped
dagógico
CC10
0
AT
TRIBUIÇÕES
O Coorrdenador do
d Setor Pedagógico
P
o desempe
enha as se
eguintes fu
unções: pla
anejar e
acompa
anhar a realização de
d cursos de
d formaçã
ão/capacitação para
a os profes
ssores e
coorden
nadores das
d
unidad
des escola
ares; partic
cipar das reuniões da SME; buscar
materia
ais e inova
ações para
a dar supo
orte as ativ
vidades pe
edagógicass dos proffessores
da rede
e, visando
o melhorarr a qualid
dade de ensino;
e
ana
alisar a aprendizage
em dos
alunos e as form
mas de me
elhorar a qualidade
q
de ensino
o; visitar quinzenalmente as
o e supo
orte peda
agógico; orientar
o
os professores
s
e
escolass para attendimento
coorden
nadores quanto
q
ao
o currículo
o e des
senvolver, procedimentos e ações
pedagó
ógicos com
m foco no ensino
e
e ap
prendizage
em.

Secretaria Municipal
M
da
d Educaç
ção
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Encarre
egado - Se
etor de Edu
ucação no Campo
CC14
4
AT
TRIBUIÇÕES
O Enca
arregado do
o Setor de
e Educação
o no Camp
po desemp
penha as sseguintes funções:
f
orientarr e acompa
anhar o planejamentto e a exe
ecução do Projeto Po
olítico Pedagógico
da educação dessenvolvida no meio rural, valo
orizando a cultura lo
ocal e os saberes
s
acionados da educa
ação forma
al, promov
vendo uma educaçã
ão inclusiv
va e de
interrela
valoriza
ação do ho
omem do campo
c
no campo.
c
Secrretaria Mu
unicipal da
a Saúde – SMS
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Assessor Especia
al – Progra
amas e Pro
ojetos da Saúde
S
CC05
5
AT
TRIBUIÇÕES
O Asse
essor Espe
ecial – Pro
ogramas e Projetos da Saúde
edesempe
enha as se
eguintes
funçõess: Prestar assessorria técnica
a para a Secretaria
a de Saúd
de do Mu
unicípio,
executa
ando traba
alhos de ap
poio técnicco nas dive
ersas quesstões de ssaúde; Ass
sessorar
na elab
boração, execução
e
e avaliaçção das políticas
p
de
e saúde d
do municíípio em
conform
midade com
m a Política
a Nacionall de Atençã
ão Básica – PNAB.
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Secrretaria Mu
unicipal da
a Saúde – SMS
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Assessor I – Técn
nico de Ge
erenciamen
nto e Administração da
d
CC06
6
Saúde
AT
TRIBUIÇÕES
O Asse
essor I - Té
écnico de Gerenciam
G
ento e Adm
ministração
o da Saúde desempe
enha as
funçõess de: Prestar serviço
os de apoiio logístico
o aos setores da Secretaria Municipal
M
de Saú
úde e Unid
dades de saúde do
o município
o.Planejar e realizar as entre
egas de
materia
ais, observa
ando Norm
mas de ma
anuseio, em
mbalagem e armazen
namento.E
Executar
a políticca relativa à gestão de
d recurso
os materiais
s e patrimô
ônio, estab
belecendo normas
para oss demais setores
s
e unidades
u
d Secreta
da
ariaMunicip
pal de Saú
úde.Gerir o uso e
movime
entação de
e materiais, insumo
os e bens móveis das
d
unidad
des da Se
ecretaria
Municip
pal de Sa
aúde.Elabo
orar norma
as e conttrolar a lo
ogística de suprime
ento da
Secreta
aria Municcipal de Saúde
S
e das
d
unidad
des de sa
aúde do m
município;G
Gerir os
sistema
as
inform
matizados
de
co
ontrole
de
estoques
de
e
materiais
e
equipam
mentos.Accompanharr, controlar e fiscaliizar a exe
ecução de
e obras ta
anto de
reforma
as quanto novas edificações
e
, buscand
do compatibilidade com os projetos
p
aprovad
dos.Promo
over os processos
p
de comp
pras direta
as da SM
MS.Acompa
anhar a
tramitaçção dos prrocessos de
d compra
as junto à Secretaria
S
da Admin
nistração; Realizar
R
outras atividades
a
correlatass.

Secrretaria Mu
unicipal da
a Saúde - SMS
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Diretor –Central de
d Marcaçã
ão, Avaliaçção e Auditoria
CC11
AT
TRIBUIÇÕES
O Direttor – Direto
oria da Ce
entral de Marcação,
M
Avaliação
A
e Auditoria
a desempe
enha as
seguinttes funçõess: Acompa
anhar a Pro
ogramação
o Pactuada
a e Integra
ada da Ass
sistência
ambula
atorial e ho
ospitalar.Co
oordenar todas
t
as ações
a
que visem garrantir o ace
esso da
populaçção aos se
erviços esp
pecializado
os em saúde. Regula
ar a assisttência à sa
aúde de
maneira
a que a ga
arantia do acesso
a
sejja oferecid
da com equ
uidade no Sistema Único
Ú
de
Saúde. Programa
ar e coord
denar a CentraL
C
de
e marcaçã
ão de Con
nsultas e exames
emas corrrelatos aos
s quais a secretaria
a de saúde
e tenha
atravéss do SISREG e siste
acesso; Organiza
ar as marccações de consultas
s e exame
es da rede
e própria; Realizar
R
a
correlatass.
outras atividades

Secrretaria Mu
unicipal da
a Saúde – SMS
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Coorde
enador III – Auditoria e Digitaçã
ão dos Prog
gramas de
e
CC10
0
Saúde
AT
TRIBUIÇÕES
O Coorrdenador III – Audito
oria e Digittação dos Programas de Saúd
dedesempe
enha as
funçõess de: Propo
or estratég
gias para a gestão da informaçção que ve
enham a co
ontribuir
com a orientação
o
da política
a, de plano
os e de pro
ojetos de saúde
s
para
a o municíp
pio.Gerir
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e acom
mpanhar a política
p
de informaçã
ão da Secrretaria Mun
nicipal de S
Saúde. Ge
erenciar,
a partirr do banco
o de dado
os central, as inform
mações pro
oduzidas p
pelos sistemas de
informa
ações em saúde
s
em vigor na Secretaria
S
Municipall de Saúde
e e de ban
ncos de
dados secundário
s
os, disponiibilizando-a
as aos demais setorres da SM
MS e da Prrefeitura
Municip
pal de Do
om Macedo Costa. Elaborar relatórios trimestraiss de informações
gerenciiais (indica
adores de
e processo), contem
mplando os
o três níveis de atuação
a
municip
pais de saú
úde, encam
minhando--os à Área de Avaliaçção de Açõ
ões e Políticas de
Saúde. Elaborar relatórioss trimestra
ais de info
ormações de saúde
e (indicado
ores de
resultad
do), contem
mplando os
o três nívveis de atu
uação mun
nicipais de saúde. Allimentar
mensalmente o banco
b
de dados
d
do sistema
s
municipal de
e informaçções e do sistema
naciona
al de in
nformaçõess em saúde
s
relativos à produçã
ão de serviços,
s
responssabilizando
o-se pela
a remesssa ao Ministério
M
da Saúde nos prazos
previsto
os.Manter disponíveiis e atualizzados os cadastros de unidad
des pública
as e de
instituiçções crede
enciadas, conveniad
das ou con
ntratadas pelo SUS no munic
cípio de
Dom Macedo
M
Co
osta. Avaliar, em co
onjunto com a Área de Avalia
ação de Ações
A
e
Política
as de Saúde e outro
os setoress produtorres de info
ormação, os dados para a
produçã
ão, armazzenamento
o e difusã
ão da info
ormação de
d interessse instituc
cional e
selecion
nar dadoss destinad
dos à divvulgação intra e in
nter institu
ucional po
or meio
eletrôniico ou imprresso. Rea
alizar outra
as atividade
es correlattas

Secrretaria Mu
unicipal da
a Saúde - SMS
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Encarre
egado - Ad
dministraçã
ão e Coord
denação do
o Fundo
CC14
4
Municip
pal de Saúde
AT
TRIBUIÇÕES
O Enca
arregado - Adminisstração e Coordena
ação do Fundo
F
Mun
nicipal de Saúde
desemp
penha as funções de:
d Planeja
ar, coorde
enar, imple
ementar e supervisio
onar as
questõe
es ligadass a finançças e reccursos da
a Saúde.P
Proceder à elaboração de
docume
entos e correspondências, presstação de informaçõe
es, organizzação de arquivos
a
e fichárrios ligadass às finançças e recurrsos da Sa
aúde.

Secrretaria Mu
unicipal da
a Saúde - SMS
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Supervisor I – Co
oordenação
o da Atençção Básica
CC02
2
AT
TRIBUIÇÕES
O Supervisor I – Coorde
enação da
a Atenção
o Básica desempen
nha as se
eguintes
funçõess: assegurrar a adequada alimentação de dados nos
n sistemas de info
ormação
da Ate
enção Primária vig
gente, po
or parte dos proffissionais, verificand
do sua
consistê
ência, estimulando a utilizaçã
ão para análise
a
e planejame
p
ento das ações
a
e
divulgando os re
esultados obtidos;P
Potencializa
ar a utilizzação de recursos físicos,
tecnológicos e equipamenttos existentes na Unidade
U
de
e Saúde d
da Família
a (USF)
(como uso do Prontuário Eletrônico);Represen
ntar o serrviço sob sua gerên
ncia em
todas as
a instânccias necesssárias e articular com
c
dema
ais atores da gestã
ão e do
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território
o com visttas à quallificação do trabalho
o e da ate
enção à sa
aúde realiz
zada na
Unidade
e de Saúd
de da Fam
mília (USF);Conhecerr a Rede de
d Atenção
o à Saúde
e (RAS),
participar do envo
olvimento dos
d profisssionais na organizaçção dos fluxos de usu
uários e
fomentá
á-lo, com base em protocoloss, diretrize
es clínicas e terapêu
uticas, e apoiar
a
o
cuidado
o continua
ado (referê
ência e contrarrefe
c
erência) en
ntre equip
pes e pon
ntos de
atenção
o;Conhece
er a rede de serviçoss e equipam
mentos socciais do terrritório e estimular
a atuaçção interse
etorial, com
m atenção diferenciad
d
da para ass vulnerabilidades ex
xistentes
no território;Prom
mover a integração e o vínculo
o entre os profissiona
ais das eq
quipes e
e
e oss usuários;;Conhecer e divulga
ar as norm
mas e dire
etrizes mun
nicipais,
entre estes
estadua
ais e nacio
onais que incidem sobre a Ate
enção Prim
mária, de m
modo a orrientar a
organizzação do processo de trabalho na Un
nidade de Saúde da Família (USF),
promovvendo disccussões com
c
as equipes;Pa
e
articipar e orientar o proce
esso de
territoria
alização e diagnósticco situacional, o plan
nejamento e a progra
amação das ações
das equipes, incluindo a organizaçã
o
ão da agen
nda das equipes;Mo
e
onitorar e avaliar,
com oss demais profissionais, os re
esultados produzidoss pelas eq
quipes, prropondo
estratég
gias para o alcance de metas de saúde;Acompanhar, orienttar e monitorar os
processsos de tra
abalho da
as equipess que atu
uam na AB
A sob su
ua gerênc
cia;Atuar
namediiação de conflitos
c
e resolução de proble
emas das equipes;Es
e
stimular e realizar
ações de
d promoçção de seg
gurança no
o trabalho, incluindo
o identificaçção, notific
cação e
resoluçção de prob
blemas relacionadoss ao tema;Q
Qualificar a gestão d
da infraestrutura e
dos inssumos (ma
anutenção, logística dos
d materiais, ambiê
ência da U
Unidade de
e Saúde
da Fa
amília (US
SF), zela
ando pelo
o bom uso
u
dos recursos e evita
ando o
desaba
astecimento
o;Identifica
ar as necessidades de formação/q
f
qualificaçã
ão dos
profissio
onais em conjunto com a equipe,
e
vis
sando a melhorias
m
no proce
esso de
trabalho
o, na qua
alidade e resolutiviidade da atenção, e promo
over a Ed
ducação
Perman
nente, seja
a mobiliza
ando saberes na pró
ópria Unid
dade de S
Saúde da Família
(USF) ou
o com pa
arceiros;To
omar as providência
p
as cabíveiss quanto a ocorrênc
cias que
interfira
am no funccionamento
o da Unida
ade de Saú
úde;Exerce
er outras a
atribuições que lhe
sejam designadas
d
s pelo gesttor municip
pal de acordo com su
uas compe
etências.

Secrretaria Mu
unicipal da
a Saúde – SMS
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Assessor II – Ope
eracional de
d Transpo
ortes e Man
nutenção
CC07
7
AT
TRIBUIÇÕES
O Asse
essor II – Operaciona
O
al de Transportes e Manutençã
ão desempenha as funções
f
de: Pre
estar serviçços de apo
oio logístico
o aos seto
ores da Seccretaria Municipal de
e Saúde
nos trêss níveis de
e atuação..Gerir fluxo
o de documentos de
estinados o
ou recebid
dos pela
Secreta
aria Municiipal de Saúde. Controlar o flux
xo de veícculos e manutenção da frota
da Secretaria Mu
unicipal de Saúde. Coordenar
C
as atividad
des da Ce
entral de Veículos,
V
otimizando tempo
o e custo
o e elaborrando esc
cala de attendimento
os aos se
etores e
unidade
es solicitan
ntes. Imple
ementar ro
otinas administrativass de manutenção pre
eventiva
da frota
a bem com
mo a manutenção da regularida
ade dos do
ocumentoss de licenciamento
dos veíículos oficiais.Receb
ber e enca
aminhar as
s Notificaçõ
ões de Infração de Trânsito
T
relativas à frota ao Ch
hefe do Departam
mento Administrativo
o e Fina
anceiro.
c
em pátios próprios,
p
a guarda de
e veículos oficiais loc
cados e
Supervisionar e controlar
nciar medid
das necesssárias no caso de accidente e a
abalroame
ento que
cedidoss. Providen
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envolva
a veículos oficiais e registrar
r
ass ocorrênciias e avarias. Receber e superrvisionar
relatório
os diários referentess à movimentação de veículoss oficiais n
no atendim
mento às
demand
das da Seccretaria Mu
unicipal de
e Saúde. Providencia
P
ar a substittuição de veículos
v
que apresentem problemass mecânico
os ou outrros, após verificação
v
o da neces
ssidade,
desde que haja disponibilidade. Re
ecepcionarr os veícu
ulos oficiaiis, vistoria
ando as
condiçõ
ões físicas ao final do
d expedie
ente, inclus
sive; Mante
er controle
e das carte
eiras de
habilitaçção dos motoristas
m
d veículoss, de acord
de
do com legislação vig
gente.

Secrretaria Mu
unicipal da
a Saúde – SMS
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Coorde
enador III – Acompan
nhamento da
d Saúde nos
n Ciclos de
CC10
0
Vida
AT
TRIBUIÇÕES
O Coo
ordenador III – Gerência e Acompanhamento da Saúde
e nos Cic
clos de
Vidadessempenha
a as funçõ
ões de: Acompanha
A
ar e fisca
alizar a im
mplementa
ação da
política de atençã
ão à saúde nos dive
ersos ciclo
os de vida no municcípio; Dese
envolver
práticass de apliccação, valid
dação e capacitação
c
o de proto
ocolos clínicos de ate
enção à
saúde nos ciclos de vida na
n rede SU
US; Promo
over a artiiculação in
ntra-instituc
cional e
intersettorial para implementtação da política
p
de atenção
a
integral à sa
aúde nos ciclos
c
de
vida no município
o.

Secrretaria Mu
unicipal da
a Saúde - SMS
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Chefe - Setor de Assistência
A
a Farmacê
êutica
CC12
2
AT
TRIBUIÇÕES
O Cheffe - Setor de
d Assistência Farmacêutica desempenh
d
ha as funções de: Identificar
ações voltadas
v
à Assistênccia Farmaccêutica jun
nto ao Pla
ano Municipal de Sa
aúde, às
demand
das do co
ontrole soccial e da rede bás
sica.Promo
over, de fo
orma siste
emática,
atravéss de “C
Comissão Perman
nente de
e Farmácia e Terapêutic
ca”, a
seleção
o/padroniza
ação de medicame
entos ess
senciais à assistên
ncia farma
acêutica
municip
pal, de aco
ordo com critérios de
d racionalidade e custo.
c
Favo
orecer o Ciclo
C
de
Assistência Farmacêutica, contribuind
c
do para prá
áticas maiss racionaiss no que se refere
à seleçção, aquissição, disspensação e prescrrição de medicame
entos. Garantir a
adequa
ação das áreas físsicas das farmácias
s da rede
e, favoreccendo a atuação
a
profissio
onal do fa
armacêuticco e a manutenção
o da integ
gridade do
os medicamentos.
Organizzar em co
onjunto com a rede os processos de trabalho do
os farmac
cêuticos,
conside
erando os diversos níveis de attuação. Es
stabelecer e revisar p
periodicam
mente as
normass e critérioss relaciona
ados à Asssistência Farmacêuticca para a rede municipal de
saúde. Estabeleccer os meccanismos de acompanhamento, controle
e e avaliaç
ção das
ações básicas de Assistência Fa
armacêutic
ca no mu
unicípio, contribuind
do nas
avaliaçõ
ões sistem
matizadas. Estimula
ar a imp
plantação e acomp
panhar as ações
relacion
nadas à Assistên
ncia Farm
macêutica dos prrogramas governamentais
gerenciiados pelo
o município
o. Estimullar o dese
envolvimetto da Farm
macovigilância na
rede municipal
m
d saúde. Promoverr, em parc
de
ceria com Instituiçõe
es formad
doras, a
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capacita
ação de pessoal
p
ne
ecessária à área de Assistênccia Farmaccêutica. Prromover
educaçção em sa
aúde na área
á
de Assistência
A
Farmacêutica no â
âmbito mu
unicipal,
visando
o o uso racional de mediccamentos. Colaborar
a com a resoluçã
ão das
necessidades de
etectadas quanto à situação dos profissionais ffarmacêutic
cos em
relação
o ao quad
dro lotacio
onal da SM
MS; Prom
mover a in
nterface en
ntre a Se
ecretaria
Municip
pal de Sa
aúde, a Se
ecretaria Estadual de
d Saúde
e e o Min
nistério da Saúde
median
nte pactuaçções e cola
aborações técnicas que
q se fize
erem necesssárias. Prromover
a dispe
ensação de
e medicam
mentos como ato prrofissional farmacêuttico relacio
onado à
responssabilidade técnica do
d estabelecimento farmacêutico, à orientação sobre
s
a
terapia farmacoló
ógica e à su
upervisão dos demais profissio
onais que ccolaboram com as
atividad
des das farrmácias da
a rede mun
nicipal de saúde.
s

Secrretaria Mu
unicipal da
a Saúde - SMS
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Chefe - Setor de Saúde
S
Buccal
CC12
2
AT
TRIBUIÇÕES
O Cheffe do Setor de Saúde
e Bucal de
esempenha
a as funçõ
ões de: Pro
omover a atenção
a
integrall em saúde
e bucal (prromoção, prevenção,
p
,assistência e reabilittação) individual e
coletiva
a a todas as
a famíliass, indivíduo
os e grupo
os específiccos, segun
ndo progra
amação.
Zelar pela
p
conse
ervação do
os equipam
mentos odo
ontológicos, provide
enciando a devida
manute
enção em conjunto
c
c
com
a Diretoria do FM
MS e Logíística.Acom
mpanhar, apoiar
a
e
desenvvolver ativid
dades refe
erentes à saúde
s
buca
al com os demais me
embros da
a equipe
de Saú
úde da Fa
amília, busscando ap
proximar e integrar ações de saúde de
e forma
multidissciplinar. Realizar
R
outras ativida
ades corre
elatas.

Secrretaria Mu
unicipal da
a Saúde - SMS
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Encarre
egado – Prrogramas especiais
e
CC14
4
AT
TRIBUIÇÕES
O Encarregado – Programas espe
eciais des
sempenha as funçõ
ões de: Planejar,
P
coorden
nar, implem
mentar e supervisio
s
nar as questões liga
adas ao P
Polo Acade
emia da
Saúde no municíípio;Planejjar, coorde
enar, imple
ementar e supervisio
onar as questões
ligadas ao atend
dimento de
e médicoss especialistas e ou
utros profissionais de
d nível
superior
o que compõem a asssistência multiprofis
m
sional no município.
m

Secrretaria Mu
unicipal da
a Saúde - SMS
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Encarre
egado – Co
ontrole de Insumos e Almoxariffado
CC14
4
AT
TRIBUIÇÕES
O Enca
arregado – Controle de insumo
os e almo
oxarifado desempenh
d
ha as funç
ções de:
Planeja
ar, coorden
nar, implem
mentar e supervision
s
nar as que
estões ligad
das aos estoques
de insu
umos e materiais
m
d uso mé
de
édico-hosp
pitalar desstinado ao
o suprimen
nto das
unidade
es de saúde pública
a do município;Proceder à ela
aboração d
de documentos e
corresp
pondênciass, prestaçã
ão de info
ormações, organizaçção de arq
quivos e fichários
f
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concern
nentes ao
os estoque
es de inssumos e materiais de uso médico-ho
ospitalar
destinado ao suprrimento da
as unidades de saúde
e pública do
d municíp
pio.
Secrretaria Mu
unicipal da
a Saúde - SMS
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Encarre
egado - Ou
uvidoria do
o SUS
CC14
4
AT
TRIBUIÇÕES
O Enca
arregado - Ouvidoria
a do SUS desempen
d
nha as funçções de: e
executar as
s ações
necessá
árias para
a a respo
osta adequ
uada às solicitaçõe
s
s registrad
das na ouvidoria
municip
pal e geraçção de relatórios pe
eriódicos de acompanhando do
os registro
os, além
de:Rece
eber e apu
urar denún
ncias, recla
amações e sugestõe
es sobre attos pratica
ados por
servidores ou po
or pessoass físicas ou
o jurídicas
s que exe
erçam funçções relacionadas
com a Secretarria Municipal de Saúde.
S
Re
ealizar, co
om prévia
a autorização do
Secretario,
a
diligências nas unidades da Secretaria, sem
mpre que n
necessário para o
desenvvolvimento de suas atividadess. Manter sigilo sobre a fonte
e de denú
úncias e
reclama
ações. Dissponibilizarr serviço de atendimento ao usuário,
s
porr meio de telefone
t
ou reclam
ou Internet, para receber denúncias
d
mações sob
bre o Siste
ema Munic
cipal de
Saúde. Orientar aos
a órgãoss competentes na realização de
d apuraçõ
ões das denúncias
que possam cara
acterizar, ao
a menos em tese, ato lesivo
o ao patrim
mônio púb
blico, no
âmbito da Secrretaria Mu
unicipal de
d Saúde, mantend
do atualizzado arqu
uivo de
docume
entação re
elativa às re
eclamaçõe
es, denúnc
cias e suge
estões rece
ebidas.

Secrretaria Mu
unicipal da
a Saúde - SMS
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Coorde
enador I – Coordenaç
C
ção de Vigilância à Saúde
S
CC08
8
AT
TRIBUIÇÕES
O Coorrdenador I – Coorden
nação de Vigilância
V
à Saúde desempenh
d
ha as funç
ções de:
Assessorar na de
elegação de responsabilidades às gerenccias de Vig
gilância em
m Saúde
e às Unidades de Saúd
de, resgu
uardando como refferencial a
as situaçõ
ões de
vulnera
abilidade de saúde da
d populaçção e a ordem
o
cresscente de complexid
dade no
controle
e de riscoss e agravo
os.Participa
ar da formulação da política municipal de
e saúde
e atuarr no contro
ole de sua
a execuçã
ão, inclusiv
ve nos seus aspecttos econôm
micos e
financeiros e nas estratégia
as para sua
a aplicação
o, respeita
ando as de
ecisões em
manadas
das insstâncias le
egais e a programação local e regiona
al estabele
ecida anua
almente.
Promovver a inte
egração das
d
ações de vigilâ
ância em saúde a
através de
e ações
interdisciplinares e descenttralizadas, respeitada
as suas açções específicas, de
e acordo
com o Código
C
de
e Vigilância
a em Saúd
de do Município. Propor estraté
égias e co
oordenar
operaçõ
ões no co
ontrole de situaçõess de risco e situaçõ
ões eventu
uais que possam
compro
ometer ass condiçõe
es de sa
aúde da população
o. Respon
nsabilizar-s
se pela
manute
enção, enccaminhame
ento de infformações e ajustes de sistem
mas vincula
ados ao
da Saúde.. Colabora
sistema
a nacional de informa
ações do Ministério
M
ar na coord
denação
de execução dass ações de vigilânciia sanitária
a e de vig
gilância ep
pidemiológica, em
concord
dância com
m a condição de gesttão do mun
nicípio. Co
olaborar na
a orientaçã
ão sobre
coleta de
d dados no campo
o de vigilâ
ância em saúde,
s
vissando o desenvolvim
mento e
confiabilidade do
o(s) sistem
ma(s) de informação
o em saúd
de. Investtigar, mon
nitorar e
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analisar a notifica
ação e inve
estigação de
d doença
as de notificcação com
mpulsória, surtos
s
e
os, de aco
ordo com normatizaç
n
ção pertine
ente, especialmente através
agravoss inusitado
do Sisttema Nacional de doenças de
e Notificaç
ção - SINA
AN. Promo
over, atrav
vés das
equipess de saúd
de locais e regionais, a bu
usca ativa
a de caso
os de nottificação
compulsória nas unidades de saúde,, laboratórrios, domiccílios, crecches e insttituições
erritório. Mo
onitorar e analisar as ações
de ensiino, entre outros perrtencentes ao seu te
de vigillância epid
demiológicca desenvo
olvidas e as
a relacion
nadas com
m os sistemas de
informa
ações vincu
ulados: Sisstema de Informaçõe
I
es de Morttalidade - S
SIM e Sisttema de
Informa
ações sobrre Nascido
os Vivos - SINASC. Acompan
nhar as açções de viigilância
ambien
ntal para fatores
f
de risco à saúde
s
hum
mana, incluindo o m
monitorame
ento de
águas e de conta
aminantes relevante
es em saúde pública
a. Monitora
ar a qualid
dade da
água para consu
umo humano, incluin
ndo ações de coleta
a e provimento dos exames
b
gico de amostras, em
m conformid
dade com a normatiz
zação e
físico-químico e bacteriológ
ntes. Acom
mpanhar a execuçã
ão de açõ
ões vacina
ação, inclu
uindo a
legislaçções vigen
vacinaçção de rotina e esttratégias especiais
e
como cam
mpanhas e vacinaç
ções de
bloqueio, notifica
ação e invvestigação de evento
os adversos e óbito
os tempora
almente
associa
ados à vaccinação. Acompanha
A
ar o proce
esso de planejamen
p
nto das aç
ções de
vigilânccia em saú
úde no âm
mbito do município,
m
observan
ndo ênfase
e na prom
moção e
prevençção, sob enfoque dos
d
principais problemas de saúde da
a populaç
ção, em
coerênccia com o Plano Mun
nicipal de Saúde e com
c
a pacttuação inte
ergestores. Apoiar
os proccedimentoss de coletta de dado
os, visando o desen
nvolvimentto e conso
olidação
do(s) siistema(s) de
d informa
ação em sa
aúde no qu
ue diz resp
peito à vig
gilância em
m saúde.
Incentivvar e acom
mpanhar an
nálises e estudos
e
epidemiológicos, sanitá
ários e ambientais
proveniientes doss sistema
as de info
ormação vinculadoss à vigilâ
ância em saúde.
Promovver a atuaçção conjun
nta com oss órgãos de
d defesa do consum
midor, serv
viços de
saúde e entidades profissio
onais atuan
ntes na áre
ea de vigilâ
ância em ssaúde. Ass
sessorar
os dem
mais setoress da Secre
etaria Municipal de Saúde
S
no desenvolvim
mento de planos
p
e
projetoss experime
entais relaccionados com
c
a vigillância em saúde. Pa
articipar de
e grupos
técnicoss específiccos para elaboração
e
o de progrramas, pro
ojetos e açções de viigilância
em saú
úde.

Secrretaria Mu
unicipal da
a Saúde - SMS
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Coorde
enador II – Coordenação de Vig
gilância Sa
anitária e
CC09
9
Epidem
miológica
AT
TRIBUIÇÕES
O Coo
ordenador II – Co
oordenação
o de Vig
gilância Sanitária
S
e Epidem
miológica
desemp
penha as funções de:
d Promovver ações de fiscalização, acompanham
mento e
monitorramento em
e
estab
belecimento
os e veículos desstinados precipuam
mente à
promoçção, proteçção da saú
úde, preve
enção das doenças, recuperaçção e reab
bilitação
da saúde, visand
do o contrrole e elim
minação do
o risco san
nitário.Asssegurar co
ondições
adas de qualidade na
n produçção, transp
porte, arm
mazenamen
nto, manip
pulação,
adequa
comerccialização e consum
mo de bens, produto
os e serviços de interesse à saúde,
incluído
os proced
dimentos, métodos e técnicas que as
a afetem
m realizad
dos em
estabelecimentoss destinad
dos precip
puamente à promo
oção, protteção da saúde,
prevençção das do
oenças, recuperação
o e reabilita
ação da sa
aúde. Dese
envolver ações de
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Educaçção em Sa
aúde e Me
eio Ambien
nte. Monito
orar e controlar a qu
ualidade da água,
solo e ar.
a Desenvvolver açõe
es de fisca
alização, co
ontrole e gerenciame
g
ento refere
entes ao
saneam
mento do meio amb
biente. Gerrenciar os
s resíduos de serviçços de saú
úde, de
interessse da saú
úde e outrros estabe
elecimentos
s afins. Efetuar
E
o g
gerenciame
ento do
Risco Sanitário
S
e estabellecimentoss de Pequeno e médio porte que desen
em
nvolvem
ações básicas, de
d média e alta com
mplexidade
e. Desenvo
olver açõe
es de conttrole de
medicamentos. Desenvolve
D
er ações de
e controle de produttos de saú
úde e de in
nteresse
de saúde.
ú
Procceder a análise
a
de
e projetos
s hidrossanitários e de fluxos de
procediimentos de estabelecimentoss prestado
ores de se
erviços de
e saúde.P
Planejar,
viabiliza
ar e execu
utar Capaccitação Té
écnica proffissional do corpo té
écnico e da
d Rede
Básica, conforme necessidade, vissando me
elhoria cre
escente na
a qualidade dos
serviçoss de preve
enção e inttervenção à saúde da
a populaçã
ão. Adminiistrar os Recursos
Humanos pertinentes aos setores
s
sob sua coordenação para o me
elhor desem
mpenho
das atividades. Conceder
alvará sa
C
anitário para estabelecimentoss da saúd
de e de
interessse da saú
úde media
ante critérios técnico
os a serem
m definido
os pela co
omissão
técnica normativa
a. Recebe
er e atender denún
ncias ou reclamaçõ
ões oriund
das dos
serviçoss públicoss e população em geral. Realizar
R
ou
utras ativid
dades corrrelatas.
Promovver o conh
hecimento
o, a detecção ou prrevenção de qualqu
uer mudan
nça nos
fatores determina
antes e condiciona
c
antes da saúde ind
dividual e coletiva, com a
finalidad
de de adotar ou reco
omendar medidas
m
de
e prevençã
ão e contro
ole das doe
enças e
agravoss à saúde
e, ao meiio ambiente e ao trabalhado
t
or. Desenvvolver atra
avés de
método
os científiccos, media
ante pesq
quisas, mo
onitoramen
nto atravé
és da aná
álise da
situação
o, mapeam
mento de pontos
p
críticos, estab
belecimentto de nexo causal e controle
c
de risccos. Monito
orar e ana
alisar as ações de vigilância
a epidemio
ológica e aquelas
relacion
nadas com
m os sistem
mas de infformações
s vinculado
os: Sistema de Inforrmações
de Morrtalidade - SIM e Sisstema de Informaçõ
ões sobre Nascidos Vivos – SINASC,
S
dentre outros.
o
Pro
omover açções visand
do o contro
ole de doenças, agra
avos ou fattores de
risco de interessse à saúde. Proced
der a exec
cução e a coordena
ação de medidas
m
visando
o à prevenção e ao controle
c
da
as doenças
s transmisssíveis e ag
gravos porr causas
multifattoriais de interesse de
d Saúde Pública,
P
em
m conjunto
o com órgã
ãos afins. Exigir e
executa
ar investig
gações, inquéritos e levanttamentos epidemio
ológicos, junto
j
a
indivídu
uos e gru
upos popu
ulacionais determina
ados, sem
mpre que julgar op
portuno,
visando
o a proteçção à saú
úde.Promo
over o con
ntrole das doenças transmiss
síveis e
agravoss por cau
usas multiffatoriais, crônicas
c
e agudas. Realizar sistematic
camente
campan
nhas de imunizaçã
ão. Prom
mover o controle de
d notificcações e outros
procediimentos ep
pidemiológ
gicos. Fomentar e via
abilizar a Pesquisa
P
nas diversa
as áreas
de inte
eresse à Vigilância em Saúde do Município, servindo
s
d
de referên
ncia ao
Planeja
amento Mu
unicipal e Estadual, como tam
mbém para
a divulgaçção dos trabalhos
com intteresse à saúde púb
blica do País. Plane
ejar, viabilizzar e execcutar Capa
acitação
Técnica
a profissio
onal do co
orpo técnicco e da Rede
R
Básica, conforrme neces
ssidade,
visando
o melhoria crescente
e na qualidade dos serviços de
e prevençã
ão e interve
enção à
saúde da
d populaçção. Admin
nistrar os Recursos
R
Humanos
H
pertinentes aos seto
ores sob
sua coo
ordenação
o para o melhor
m
dese
empenho das
d ativida
ades. Coorrdenar e executar
e
dos pro
ogramas de
e imunizaçção de inte
eresse da saúde púb
blica; Dese
envolver aç
ções de
vacinaçção, incluin
ndo a vacin
nação de rotina e es
stratégias especiais como cam
mpanhas
e vacin
nações de bloqueio, notificação
o e investtigação de eventos a
adversos e óbitos
tempora
almente associados
a
s à vacin
nação; Ac
companharr a cobe
ertura vac
cinal no
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municíp
pio, mantendo-a denttro dos parâmetros estabelecid
e
dos, propondo e exec
cutando
ações para
p
corrig
gir eventua
ais distorçõ
ões; Plane
ejar, viabilizzar e execcutar Capa
acitação
Técnica
a profissio
onal do co
orpo técnicco e da Rede
R
Básica, conforrme neces
ssidade,
visando
o melhoria crescente
e na qualidade dos serviços de
e prevençã
ão e interve
enção à
saúde da
d populaçção; Coord
denar e exe
ecutar as ações
a
referentes à doenças e agravos
a
de notifficação co
ompulsória no âmbito
o do munic
cípio obse
ervando ass normas técnicas
t
específficas, em consonânc
c
cia com o estabelec
cido na leg
gislação fe
ederal, esttadual e
municip
pal. Monittorar e analisar a notificaçã
ão e inve
estigação de doenças de
notificaçção compulsória, su
urtos e agrravos inus
sitados, de
e acordo ccom norma
atização
pertinen
nte, especcialmente através
a
do Sistema Nacional
N
d doenças de Notifiicação de
SINAN..

Secrretaria Mu
unicipal da
a Saúde - SMS
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Coorde
enador III – Saúde do
o trabalhad
dor
CC10
0
AT
TRIBUIÇÕES
O Coorrdenador III
I – Saúd
de do trabalhador de
esempenha as funçções de: Planejar,
P
executa
ar e avaliarr a política
a municipall de saúde do trabalh
hador a pa
artir da aná
álise dos
agravoss/doenças e de seuss determin
nantes rela
acionados aos processos e am
mbientes
de traba
alho; Atenuar ou con
ntrolar os fatores
f
e as
a situaçõe
es geradora
as de risco
o para a
saúde dos trabalhadores a partir de ações conjuntas
c
com a vig
gilância sa
anitária,
ntal e epide
emiológica.
ambien

Secrretaria Mu
unicipal da
a Saúde - SMS
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Encarre
egado– Co
ontrole de Endemias
E
CC14
4
AT
TRIBUIÇÕES
O Gere
ente – Con
ntrole de Endemias
E
d
desempen
nha as funçções de: D
Dirigir o Prrograma
Municip
pal de Com
mbate às Endemias, atuando junto ao Gestor
G
Mu
unicipal de
e Saúde
prestan
ndo-lhe a Assessoria
A
a técnica necessária
n
para presstação de contas das
s ações
desemp
penhadas pelos Ag
gentes de Combate
e as Ende
emias (AC
CE);Assessorar o
Gestor local nas informaçõ
ões e índicces de con
ntaminação
o ou infesttação por vetores
e
s de interrvenção
nocivoss à saúde da população, apresentando-lhe estratégias
buscando a solu
ução dos casos; Executar e gerenciar as açõe
es de cam
mpo do
Program
ma de Prevenção
P
o à Deng
gue, seus objetivo
os, diretrrizes, norrmas e
procediimentos; Executar e gerencciar as ações
a
de
e campo de contrrole de
Leishmaniose Vissceral canina; Geren
nciar o con
ntrole de Esquistoss
E
somose; Avaliar
A
e
a o Programa Siságu
ua; Gerenc
ciar o conttrole de Do
oença de Chagas;
C
coletar água para
panha de vacinação
v
antirrábica
a canina e felina; Ge
erenciar o controle
c
Gerencciar a camp
de prag
gas urbana
as em gerral (ratos, escorpiões
s, carrapattos); Analiisar o trab
balho de
campo e as condições em que
q esse se
s desenvolve; Servir de elo e
entre a Sup
pervisão
de Vig
gilância em
m Saúde e as Equipes
E
de
d campo para o planejam
mento e
desenvvolvimento das ações; Contribuir para a melhor utilização e qualificaç
ção das
pessoas envolvidas nas açõ
ões de cam
mpo por meio
m
da edu
ucação permanente; Prestar
os superiorres e regu
uladores em
m conform
midade com
m as exigê
ências e
contas aos órgão
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diretrize
es do Siste
ema Único
o de Saúde – SUS; Executar tarefas
t
afin
ns relacion
nadas à
vigilânccia em saúde e outras atividade
es inerente
es à função
o.

Secretarria Municipal de Obras, Trans
sportes e Serviços Públicos
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Assessor Especia
al
CC05
5
AT
TRIBUIÇÕES
O Asse
essor Espe
ecial dese
empenha as
a seguinttes funçõe
es: auxiliarr o Secrettário de
Obras, Transporte
es e Serviçços Públiccos do Mun
nicípio, exe
ecutando trabalhos de
d apoio
técnico nas dive
ersas área
as, repasssando as orientações e atividades ao
os seus
subordiinados.

Secretarria Municipal de Obras, Trans
sportes e Serviços Públicos
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Supervisor II - De
epartamentto de Enge
enharia e Arquitetura
A
CC04
4
AT
TRIBUIÇÕES
O Supe
ervisor II do Deparrtamento de
d Engenharia e Arquitetura
A
desempe
enha as
seguinttes funçõe
es:acompa
anhamento
o e a fisc
calização das
d
obrass executad
das por
terceiro
os, bem como
c
as obras exe
ecutadas de forma
a direta, a
acompanhando o
desenvvolvendo da
as atividad
des de elaboraração de projeto
o e plantass,levantam
mento de
custos e dados pa
ara a execcução de obras públic
cas e fisca
alização de
e obras.

Secretarria Municipal de Obras, Trans
sportes e Serviços Públicos
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Diretor - Departam
mento de Obras
O
CC11
AT
TRIBUIÇÕES
O Dire
etor do Departam
mento de Obrasde
esempenha
a as seg
guintes funções:
f
planejamneto, accompanham
mento e fiscalização
o das obra
as executa
adas por te
erceiros
ou por administra
a
ção direta, bem como
m as obras
s particularres no mun
nicípio.

Secretarria Municipal de Obras, Trans
sportes e Serviços Públicos
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Encarre
egado - Ob
bras, Uso e Ocupaçã
ão do Solo
CC14
4
AT
TRIBUIÇÕES
O Enca
arregado de
d Obras,, Uso e Ocupação
O
do Solo desempen
nha as se
eguintes
funçõess: oreintarr e fiscalizzar os sub
bordinados
s quanto à execuçã
ão das ob
bras no
municíp
pio, tanto públicas quanto prrivadas, be
em como a situaçã
ão legal de
d cada
empree
endimento..

Secretarria Municipal de Obras, Trans
sportes e Serviços Públicos
C
CARGO
SÍMBOL
LO
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Assessor II Oeraccional - De
epartamentto de Trans
sportes
CC07
7
AT
TRIBUIÇÕES
O Assessor II Oeraciona
al do Dep
partamento
o de Transportes; desempenha as
seguinttes funçõess: planejarr e orientarr seus subo
ordinados quando à conservaç
ção, uso
e manu
utenção da
a frota de veículos
v
e máquinas da Prefeittura, bem ccomo sua guarda,
distribuição e con
ntrole de utilização
u
d combustívele de lubrificanttes;administrar os
de
serviçoss de trânssito, no se
eu âmbito de atuaçã
ão, em co
oordenação
o com os órgãos
compettentes do Estado;
E
accompanharr o controle
e do trafeg
go viário u
urbano e dos seus
termina
ais, inclusivve do trafe
ego interm
municipal;p
pela padronização e manutenç
ção dos
veículoss;executarr outras atividades affins.

Secretarria Municipal de Obras, Trans
sportes e Serviços Públicos
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Chefe - Departam
mento de Estradas
E
e Vias
V
Públic
cas
CC12
2
AT
TRIBUIÇÕES
O Cheffe do Departamento de Estrad
das e Vias
s Públicass desempe
enha as se
eguintes
funçõess: planeja, orienta e fiscalia
f
a execução
e
de
d obras de manuten
nção das estradas
e
rurais, bem como o acom
mpanhamen
nto das attividades de
d melhorramento das
d
vias
urbanass.

Secretarria Municipal de Obras, Trans
sportes e Serviços Públicos
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Encarre
egado do Setor
S
de Manutenção
M
o
CC14
4
AT
TRIBUIÇÕES
O Enccarregado do Setorr de Manutenção desempen
d
ha as se
eguintes funções:
f
planejamento de revisões, acompanh
hamento, fiscalizaçã
f
o e funcio
onamento da frota
municip
pal, própria
a, cedida ou
o alugada.

Secretarria Municipal de Obras, Trans
sportes e Serviços Públicos
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Gerente
e - Departa
amento de
e Apoio a Serviços
S
Ge
erais
CC13
3
AT
TRIBUIÇÕES
O Gere
ente do De
epartamentto de Apoio a Serviç
ços Geraiss desempe
enha as se
eguintes
funçõess: orientar seus subordinad
s
dos quanto à fisca
alização e verificaç
ção do
desemp
penho dos profission
nais que prrestem serrviços diverrsos na ob
bras, transp
portes e
estrada
as do município, repa
assando ass inconform
midas aos seus
s
hierá
árquicos.

Secretarria Municipal de Obras, Trans
sportes e Serviços Públicos
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Encarre
egado - De
epartamentto de Servviços Públic
cos
CC14
4
AT
TRIBUIÇÕES
O Enca
arregado do
d Departa
amento de
e Serviços
s Públicos desempenha as se
eguintes
funçõess: planejarr, orçar, accompanharr a execuç
ção dos servios públicos no mu
unicípio,
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a exem
mplo da ad
dministraçã
ão dos serviços urb
banos de arborizaçã
a
o, conserv
vação e
limpeza
a de vias públicas,
p
iluminação pública, coleta
c
de lixxo, conserrvação de praças,
parquesse jardins, inclusive nos
n distrito
os e zona rural.
r

Secretarria Municipal de Obras, Trans
sportes e Serviços Públicos
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Encarre
egado - Se
etor de Elettrificação
CC14
4
AT
TRIBUIÇÕES
O Enccarregado do Setorr de Eletrrificação desempen
d
ha as se
eguintes funções:
f
planejamento, orientação e acomp
panhamento da equipe
q
de manutenç
ção da
mo acompa
anhar o uso
u
dos
iluminaçção públicca, e doss prédios públicos, bem com
materia
ais elétricoss adquirido
os pelo mu
unicípio.

Secretarria Municipal de Obras, Trans
sportes e Serviços Públicos
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Encarre
egado - Se
etor de Lim
mpeza Públlica
CC14
4
AT
TRIBUIÇÕES
O Enccarregado do Seto
or de Liimpeza Pública
P
de
esempenh
ha as se
eguintes
funçõess:acompan
nhamento e fiscaliza
ação da lim
mpeza púb
blica tanto
o na zona urbana
quanto na zona ru
ural.

Se
ecretaria Municipal
M
d Cultura
de
a, Turismo
o e Despo
orto
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Assessor I – Técn
nico de Açõ
ões, Projettos e Plane
ejamentoss
CC06
6
AT
TRIBUIÇÕES
O Asse
essor I – Técnico de Açõess, Projetos
s e Plane
ejamentos desempe
enha as
seguinttes funções: auxiliar o Secretá
ário Municipal em su
uas ativida
ades, coord
denar e
acompa
anhar a ela
aboração, execução dos projetos culturais do municcípio.

Se
ecretaria Municipal
M
d Cultura
de
a, Turismo
o e Despo
orto
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Coorde
enador III - Departam
mento de De
esporto
CC10
0
AT
TRIBUIÇÕES
O Coo
ordenador III do Departamen
D
nto de Desporto
D
d
desempen
ha as se
eguintes
funçõess:planejar, coordenar e promo
over a pratica de esp
portes e do
o lazer no
o âmbito
municip
pal;elabora
ar, coorden
nar e execcutar progrramas dessportivos e recreativo
os, para
maior desenvolvvimento do
o esporte em suas
s diversass modalidades;prom
mover o
mbio desp
portivo com outros centros, objetivand
do o aperrfeiçoamen
nto dos
intercâm
padrõess dos programas desportivo
os e a elevação
e
de nível técnico;prromover
program
masvisando popularização da
as atividad
des físicass, desportivas e de
e lazer,
organizzadas atra
avés de competiçções, certtames, jo
ogos abertos e
outras
modalid
dades.
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Se
ecretaria Municipal
M
d Cultura
de
a, Turismo
o e Despo
orto
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Encarre
egado do Departame
D
ento de Turrismo
CC14
4
AT
TRIBUIÇÕES
O Enca
arregado do
d Departtamento de
d Turismo
odesempenha as se
eguintes funções:
f
promovver e planejar attividades que estimulem o turismo
o no mu
unicípio,
acompa
anhando e orientan
ndo quand
do ao cad
dastramento dos po
ontos e atrativos
a
turístico
os local e regional.
r

Se
ecretaria Municipal
M
d Cultura
de
a, Turismo
o e Despo
orto
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Chefe do
d Departa
amento de Cultura e Artes
CC12
2
AT
TRIBUIÇÕES
O Che
efe do Departame
D
nto de Cultura
C
e Artes desempenh
d
ha as se
eguintes
funçõess:Coordena
ar, desenvvolver e accompanharr estudos, pesquisass e ação de
d apoio
à criaçção, produção e consumo
c
dos bens
s culturaiss e às artes no âmbito
municip
pal;promovver o dese
envolvimen
nto cultural, através do estimu
ulo ao culttivo das
ciênciass, das arte
es e das letras;protteger o pa
atrimônio cultural
c
arttístico, histórico e
natural do município;incentivar e prote
eger o artis
sta e artesã
ão.

Se
ecretaria Municipal
M
d Cultura
de
a, Turismo
o e Despo
orto
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Gerente
e do Departamento de
d Festejoss e Evento
os
CC13
3
AT
TRIBUIÇÕES
O Gere
ente do Departame
D
ento de Fe
estejos e Eventos desempen
nha as se
eguintes
funçõess: auxiliar no
n planeja
amento do calendário
o cultural do
d municíp
pio; acomp
panhar e
auxiliar seus subo
ordinados quando do período dos festejjos municip
pis e dos eventos
executa
ados ou ap
poiados pe
elo municíp
pio.

Sec
cretaria Municipal de
d Trabalh
ho e Assis
stência So
ocial
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Supervisor II - Setor Orçamentário e Financeiro
F
da Assistê
ência
CC04
4
Social
AT
TRIBUIÇÕES
O Supe
ervisor II do Setor Orçamentário e Financeiro da Assistência
A
a Social tem
m como
atribuiçções gerenciar junttamente com
c
o Secretário Municipal de Trab
balho e
Assistência Socia
al a apliccação dos recursos desta po
olítica púb
blica assim
m como
anhar os processos
p
mento, elaborar o pllano de ap
plicação, elaborar
e
acompa
de pagam
relatório
os sempre
e que soliciitado pelo executivo e/ou instâncias delib
berativas (CMAS),
realizarr junto ao setor de contabilid
dade as re
eprograma
ações de ssaldo das contas
referentte aos recu
ursos vincu
ulados.
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Sec
cretaria Municipal de
d Trabalh
ho e Assis
stência So
ocial
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Assessor Especia
al - Operca
aionalizaçã
ão de Polítiica de
CC05
5
Assistência Socia
al
AT
TRIBUIÇÕES
O Asse
essor Espe
ecial de Op
percionaliza
ação de Po
olítica de Assistência
A
a Social tem
m como
atribuiçção acomp
panhar tod
do o proce
esso de planejamen
nto, elaboração e ex
xecução
dessa política
p
pública e executando assim, trabalhos de apoio téccnico nas diversas
d
questõe
es.

Sec
cretaria Municipal de
d Trabalh
ho e Assis
stência So
ocial
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Assessor Técnico
o - Política de Trabalh
ho e Geraç
ção de Renda
CC06
6
AT
TRIBUIÇÕES
O Asse
essor Téccnico de Política
P
de
e Trabalho e Gera
ação de R
Renda tem
m como
atribuiçções acompanhar a implantaçã
ão de alterrnativas qu
ue venham
m a gerar renda e
gerar oportunidad
des de trab
balho neste
e município
o.

Sec
cretaria Municipal de
d Trabalh
ho e Assis
stência So
ocial
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Coorde
enador II - Centro
C
de Referência
a à Assistê
ência Socia
al CC09
9
CRAS
AT
TRIBUIÇÕES
O Coorrdenador II - Centro de
d Referên
ncia à Assistência So
ocial – CRA
AS, é resp
ponsável
por artticular, aco
ompanhar e avaliarr o proce
esso de im
mplantação
o do CRA
AS e a
implementação dos
d
progrramas, se
erviços, projetos
p
de proteçã
ão social básica
C
monitoramento dos
operaciionalizadass nessa unidade; Coordenar
a execuçção e o m
serviçoss, o registtro de info
ormações e a avalia
ação das ações,
a
pro
ogramas, projetos,
p
serviçoss e benefíícios; Parrticipar da elaboraçã
ão, acompanhar e a
avaliar os fluxos
f
e
procediimentos para
p
gara
antir a effetivação da referê
ência e contrarrefe
erência;
Coorde
enar a exe
ecução da
as ações, de forma
a a mantter o diálo
ogo e garantir a
participação dos profissionais, bem
m como das
d
família
as inserid
das nos serviços
s
os pelo CR
RAS e pella rede pre
estadora de
d serviçoss no territó
ório; Defin
nir, com
ofertado
participação da equipe
e
de profissiona
p
ais, os crité
érios de inclusão, accompanham
mento e
dos no CR
RAS; Coord
denar a de
efinição,
desligamento dass famílias, dos serviçços ofertad
junto co
om a equiipe de pro
ofissionais e represe
entantes da
a rede socioassisten
ncial do
território
o, o fluxxo de entrada, aco
ompanham
mento, mo
onitoramen
nto, avalia
ação e
desligamento dass famílias e indivídu
uos nos se
erviços de
e proteção social bá
ásica da
rede so
ocioassiste
encial referrenciada ao
o CRAS; Promover
P
a articulação entre serviços,
s
transferrência de renda e benefícios
b
socioassis
stenciais na
n área de
e abrangê
ência do
CRAS; Definir, junto com
m a equipe
e técnica, os meioss e as ferramentas teóricometodológico
o
s de trabalho
o social com
c
famíliias e doss serviçoss de conv
vivência;
Contribuir para avaliação, a ser feita
a pelo gesttor, da eficcácia, eficiência e im
mpactos
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dos pro
ogramas, serviços
s
e projetos na
a qualidade de vida dos
d usuáriios; Efetua
ar ações
de map
peamento, articulação e potenccialização da rede so
ocioassiste
encial no território
t
de abra
angência do CRAS e fazer a gestão local dessta rede; E
Efetuar aç
ções de
mapeam
mento e articulação
a
o das redes de apo
oio inform
mais existe
entes no território
t
(lideran
nças comu
unitárias, associaçõ
ões de ba
airro); Coo
ordenar a alimenta
ação de
sistema
as de informação de âmbito loccal e monitorar o envvio regularr e nos pra
azos, de
informa
ações sobrre os serviços socioa
assistencia
ais referenciados, en
ncaminhando-os à
Secreta
aria Municipal (ou do
o DF) de Assistência
A
a Social; Participar
P
d
dos proces
ssos de
articulação interssetorial no
o território
o do CRA
AS; Averiguar as necessidades de
capacita
ação da eq
quipe de re
eferência e informar a Secretarria de Assistência So
ocial (do
municíp
pio ou do DF);
D
Plane
ejar e coord
denar o prrocesso de
e busca ativa no terriitório de
abrangê
ência do CRAS,
C
em consonân
ncia com diretrizes
d
d Secretaria de Ass
da
sistência
Social (do
( município ou do DF); Participar das reuniões de
d planejam
mento prom
movidas
pela Se
ecretaria de
d Assistê
ência Socia
al (do município ou do DF), contribuindo com
sugestõ
ões estraté
égicas para
a a melhorria dos serv
viços a serrem presta
ados.

Sec
cretaria Municipal de
d Trabalh
ho e Assis
stência So
ocial
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Coorde
enador III - Programa
a Bolsa-Fam
mília
CC10
0
AT
TRIBUIÇÕES
O Coo
ordenador III - Programa Bolsa-Fam
B
mília tem como atrribuições realizar
articulação entre as áreas de Assistê
ência Sociial, Saúde, Educaçã
ão e outras
s áreas,
v
o gerencia
amento do program
ma e do Cadastra
amento ùn
nico no
para viabilizar
municíp
pio. É o prrincipal inte
erlocutor com
c
o Minis
stério da Cidadania
C
p
para esse tema. É
responssável por promover
p
a socializa
ação de informaçõess deste tem
ma para o público
alvo asssim como
o criar junttamente co
om toda secretaria estratégia
e
ação da
de supera
situação
o de vulne
erabilidade social doss beneficiários do pro
ograma.

Sec
cretaria Municipal de
d Trabalh
ho e Assis
stência So
ocial
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Coorde
enador III – Assistênccia Social
CC10
0
AT
TRIBUIÇÕES
O Coorrdenador III – Assistê
ência Social, tem co
omo atribuições coorrdenar a acolhida,
oferta de
d informa
ações e re
ealização de encam
minhamento
os às fam
mílias usuá
árias do
CRAS, assim com
mo gerencciar o plane
ejamento e impleme
entação do
o PAIF, de
e acordo
t
de abrangê
ência do CRAS;
C
med
diar de gru
upos de
com ass caracteríssticas do território
famíliass dos PAIF; realizarr atendime
entos particularizado
os e visita
as domiciliares às
famíliass referenciadas ao CRAS;dese
C
envolver atividades
a
coletivas e comunitá
árias no
território
o; apoiar tecnicame
ente os profissiona
p
ais responssáveis pelo
o(s) serviç
ço(s) de
convivê
ência e forrtalecimento de víncculos dese
envolvidos no territó
ório ou no CRAS;
Acompa
anhar fam
mílias enca
aminhadas pelos serrviços de convivência
c
a e fortalecimento
de víncculos oferta
ados no te
erritório ou no CRAS
S; realizar busca ativva no território de
abrangê
ência do CRAS
C
e desenvolvim
mento de projetos
p
que visam prevenir aumento
a
de incid
dência de situações
s
d risco; acompanha
de
ar das famílias em de
escumprim
mento de
condicio
onalidadess; realizar encaminh
hamento, com acom
mpanhame
ento, para a rede
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socioasssistencial;; realização de enca
aminhamen
ntos para serviços
s
setoriais; pa
articipar
de reu
uniões pre
eparatóriass ao plan
nejamento
o municipa
al; participar de reuniões
sistemá
áticas no CRAS, para pla
anejamento
o das açções sem
manais a serem
desenvvolvidas, de
efinição de
e fluxos, insstituição de
e rotina de
e atendime
ento e acolhimento
dos usu
uários; org
ganização dos
d encam
minhamenttos, fluxos de informa
ações com
m outros
setoress, procedim
mentos, esstratégias de respos
sta às dem
mandas e de fortalecimento
das pottencialidad
des do terriitório.

Sec
cretaria Municipal de
d Trabalh
ho e Assis
stência So
ocial
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Encarre
egado - Ca
adastramen
nto e Acom
mpanhame
ento de
CC14
4
Beneficciários dos Programa
as Sociais
AT
TRIBUIÇÕES
O Enccarregado de Cada
astramento
o e Acom
mpanhame
ento de B
Beneficiários dos
Program
mas Socia
ais tem co
omo atribuições rea
alizar o processo
p
d
de entrevis
sta dos
beneficciários do Program
ma Bolsa Familia asim com
mo realiza
ar suas devidas
atualiza
ações, alé
ém de esstar direta
amente lig
gada prom
moção de socialização de
informa
ações destte tema pa
ara o público alvo as
ssim como
o criar junttamente co
om toda
secreta
aria estraté
égia de superação
s
o da situa
ação de vulnerabiliidade soc
cial dos
beneficciários do programa.
p

Sec
cretaria Municipal de
d Trabalh
ho e Assis
stência So
ocial
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Diretor - Políticas Especiaiss
CC11
AT
TRIBUIÇÕES
O Dire
etor de Políticas
P
E
Especiais
que tem como attribuições o planeja
amento,
elabora
ação e exxecução de ações que esteja
am diretam
mente liga
adas as políticas
p
afirmaivvas e reparativas nass áreas de igualdade
e racial, gênero, etnia
a e opção sexual.
s

Sec
cretaria Municipal de
d Trabalh
ho e Assis
stência So
ocial
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Chefe - Proteção Social Esp
pecial
CC12
2
AT
TRIBUIÇÕES
Chefe da
d Proteçã
ão Social Especial te
em como atribuiçõess gerencia
ar a aplicabilidade
das pollíticas afirm
mativas no
o município
o nas area
as de igualdade racia
al, etnia, gênero e
opção sexual.
s

Sec
cretaria Municipal de
d Trabalh
ho e Assis
stência So
ocial
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Encarre
egado - Se
etor de Atenção à Juvventude
CC14
4
AT
TRIBUIÇÕES

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1SLDQTTYOXJVOLNU2HETTG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Dom Macedo Costa

Terça-feira
19 de Janeiro de 2021
37 - Ano - Nº 2378

PREFEIT
TURA MUN
N. DE DOM
M MACED
DO COSTA
CNPJ nº 13.827.019
9/0001-58
Pra
aça Cônego José
J
Louren
nço, s/nº, Ce
entro
CEP
P: 44.560-00
00 Tel: (75)3
3648-2127/2
2169
www.dommacedocostta.ba.gov.br
DOM MACEDO
M
COS
STA - BA

O Enca
arregado do
d Setor de
d Atenção à Juven
ntude tem como atribuições executar
e
ações de impantação dass políticas afirmativa
as criando
o espaçoss de discu
ussão e
o sobre esses temass.
reflexão

Sec
cretaria Municipal de
d Trabalh
ho e Assis
stência So
ocial
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Gerente
e - Departa
amento de
e Assistênccia Comunitária
CC13
3
AT
TRIBUIÇÕES
O Gere
ente do Departame
D
ento de Assistência
A
a Comunitá
ária tem como atribuições
gerenciiar ações de atend
dimento social
s
e ju
urídico àss familias em situação
a
de
vulnera
abilidade so
ocial.

Sec
cretaria Municipal de
d Trabalh
ho e Assis
stência So
ocial
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Chefe – Conselho
os Municip
pais relacio
onados ao Trabalho e
CC12
2
Asistên
ncia Social
AT
TRIBUIÇÕES
Chefe – Conselh
hos Municipais relaccionados ao
a Trabalh
ho e Asisttência Soc
cial tem
como atribuições
a
s gerenciar e executar as ativ
vidades de
eliberadass pelos conselhos
municip
pais assim
m como realizar a elaboração
e
do calendário de rreunião mensal e
atualiza
ação do livro de ata de
d cada co
onselho.

Sec
cretaria Municipal de
d Trabalh
ho e Assis
stência So
ocial
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Encarre
egado - Se
etor de Hab
bitação e Amparo
A
So
ocial
CC14
4
AT
TRIBUIÇÕES
O Enca
arregado do Setor de Habita
ação e Amparo So
ocial tem como atribuições
executa
ar política de melho
oria habita
acional as
ssim como
o amparar as familias em
situação
o de vulne
erabilidade nos aspecctos sóciojurídicos.

Sec
cretaria Municipal de
d Trabalh
ho e Assis
stência So
ocial
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Diretor - Departam
mento de Vigilância
V
S
Socio-Assi
stencial
CC11
AT
TRIBUIÇÕES
O Dire
etor do Departame
D
ento de Vigilância
V
Socio-Assistencial que tem
m como
atribuiçções alimentar sistem
mas que envolvam
e
a assistênccia social asim com
mo emitir
relatório
os que refllitam a rea
alidade do municipio no que dizz respeito às localida
ade que
existam
m maior vu
ulnerabilida
ade social. Realizarr análise dos
d
dadoss cadastra
ados no
sistema
a promoven
ndo a elab
boração do
o diagnóstic
co socioterrritorial do municipio..

Sec
cretaria Mu
unicipal de Meio Am
mbiente, Desenvolv
D
vimento Urrbano e Rural
R
C
CARGO
SÍMBOL
LO
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Assessor I Técnicco - Meio Ambiente,, Agricultura, Comerrcio e
CC06
6
Indústriia
AT
TRIBUIÇÕES
O Asse
essor I Té
écnico de Meio Amb
biente, Ag
gricultura, Comercio e Indústriatem a
função de auxilia
ar o Secrettário em suas
s
atividades, especialmente
e em: implantar a
política municipall de meio ambiente, compatibiilizando-a com as po
olíticas nac
cional e
estadua
al; estabele
ecer diretrrizes e políticas de preservaçã
p
ão e proteçção da fauna e da
flora, bem
b
como
o para o refloresta
amento; prromover a execuçã
ão de pro
ojetos e
atividad
des voltad
dos para o desenvvolvimento
o do com
mércio, da
a indústria
a e da
agriculttura, e a garantia de padrrões adeq
quados de
e qualidad
de ambiental do
Municíp
pio;propor medidas que
q visem o equilíbrrio ecológicco da região principalmente
a
as que
e objetivem
m controla
ar o desmatamento das marg
gens dos rios e na
ascentes
existenttes no Mun
nicípio; mo
onitorar e fiscalizar
f
as
a atividade
es industria
ais, comerrciais de
prestaçção de servviços e outtras de qua
alquer natu
ureza, que
e causem o
ou possam
m causar
impacto
o ou degrradação ambiental;
a
auxiliar e propor projetos
p
de valoriza
ação da
agriculttura familia
ar e da prod
dução agro
oecológica
a.

Sec
cretaria Mu
unicipal de Meio Am
mbiente, Desenvolv
D
vimento Urrbano e Rural
R
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Coorde
enador III - Departam
mento de Prrojetos Am
mbientais
CC!)
AT
TRIBUIÇÕES
O Coo
ordenador III do Departamen
nto de Projetos Am
mbientais desempenha as
seguinttes funçõe
es: elabora
ar, auxiliarr e aprovar projetos de meio
o ambientte e de
saneam
mento para
a o Município, favo
orecendo o desenvvolvimento econômic
co sem
degrada
ação do meio
m
ambiente ecolog
gicamente sustentáve
s
el.

Sec
cretaria Mu
unicipal de Meio Am
mbiente, Desenvolv
D
vimento Urrbano e Rural
R
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Encarre
egado - Co
ontrole e Preservação
o do Meio Ambiente
AT
TRIBUIÇÕES
O Enca
arregado do Setor de
e Controle e Preserv
vação do Meio
M
Ambie
ente desem
mpenha
as segu
uintes funçções: plane
ejar e fisca
alizar seus
s subordinados quan
nto a manu
utenção
da arbo
orização na
as vias e lo
ogradouross públicos,, inclusive no interiorr de dependências
pública ou privada, de uso coletivo;m
manter pes
ssoal técnicco especia
alizado nas
s ações
eção à fau
una e à florra, tanto na
a preserva
ação ambie
ental quantto na recup
peração
de prote
de área
as degrada
adas.

Sec
cretaria Mu
unicipal de Meio Am
mbiente, Desenvolv
D
vimento Urrbano e Rural
R
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Gerente
e - Departa
amento de
e Agriculturra, Comérc
cio e Indússtria
CC13
3
AT
TRIBUIÇÕES
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DOM MACEDO
M
COS
STA - BA

O Gere
ente do Departamen
nto de Agricultura, Comércio
C
e Indústriiadesempe
enha as
seguinttes funções: auxiliiar no planejamen
p
nto, orien
ntar e accompanha
ar seus
subordiinados no que tang
ge a realizar progra
amas de fomento à agricultu
ura e a
pecuáriia;criar condições para manuttenção da
as culturass tradiciona
ais, bem como o
incentivvo à diverssificação de
e novas cu
ulturas;ince
entivar e orientar
o
os produtore
es rurais
quanto aos sisttemas de irrigação, correção
o do solo
o e adub
bação;orientar os
proprietários
t
rurrais no combate às prag
gas e doenças
d
d
dos vege
etais e
animaiss;incentivar e apoiar a organ
nização de
e produtoss rurais em
m associa
ações e
coopera
ativas.

Sec
cretaria Mu
unicipal de Meio Am
mbiente, Desenvolv
D
vimento Urrbano e Rural
R
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Gerente
e - Departa
amento de
e Cadastro e Regularrização
CC13
3
Fundiárria
AT
TRIBUIÇÕES
O Gere
ente do De
epartamentto de Cada
astro e Re
egularizaçã
ão Fundiárriadesempe
enha as
seguinttes funções: acompa
anhar e fisscalizar a realização
r
de cadasstro de pro
odutores
agrícola
as e pecu
uaristas do
d Municíp
pio, bem como aco
ompanhar e orienta
ar seus
subordiinados quanto à regularizaçã
ão fundiária
a no mun
nicípio, eviitando con
nflitos e
fazendo
o cumprir a legislação vigente.

Sec
cretaria Mu
unicipal de Meio Am
mbiente, Desenvolv
D
vimento Urrbano e Rural
R
C
CARGO
SÍMBOL
LO
Encarre
egado - Se
etor de Hab
bitação
CC14
4
AT
TRIBUIÇÕES
O Enca
arregado do Setor de
e Habitaçã
ãodesempe
enha as se
eguintes fu
unções: pla
anejar e
acompa
anhar a exxecução de
e políticas habitacion
nais no mu
unicípio, re
ealizando parceria
p
com a Secretaria
S
Municipal de Assisttência Social e com órgãos esttaduais e federais
f
de apoiio e aporte
e financeiro
o para consstrução de
e habitação
o de interessse social..

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1SLDQTTYOXJVOLNU2HETTG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

