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DECRETO Nº  4521 /2007 
DE  05 DE OUTUBRO DE 2007

Altera Regimentos Internos de Órgãos e 
Entidades criadas e/ou alteradas pelas 

-

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA,

DECRETA

Art. 1º. Fica alterado o Regimento Interno da Secretaria do 

Art. 2º. Fica alterado o Regimento Interno da Secretaria da 
Administração - SECAD, que passa a vigorar com nova redação, que com 

Art. 3º. Fica alterado o Regimento Interno da Secretaria de 

Art. 4º. Fica alterado o Regimento Interno da Secretaria de 
Integração da Orla - SEORLA, que passa a vigorar com nova redação, 

Art. 5º. Fica alterado o Regimento Interno da Controladoria 
Geral do Município - CGM, que passa a vigorar com nova redação, que 

Art. 6º. Fica alterado o Regimento Interno da Secretaria de 

Art. 7º. Fica alterado o Regimento Interno da Superintendência 

Art. 8º. -
ção, revogadas as disposições em contrário, em especial, as contidas nos 

Art. 9º.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM  31 DE AGOSTO DE 2007.

LUIZ CARLOS CAETANO 
Prefeito

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
SECRETARIA DO GOVERNO – SEGOV



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

REGIMENTO INTERNO 
SECRETARIA DO GOVERNO - SEGOV

CAPÍTULO I 
Finalidade e Competência

A Secretaria do Governo - SEGOV, criada pela Lei nº 

nas relações institucionais com os poderes constituídos, além de promover 

do Município,

-

-

CAPÍTULO II 
Estrutura

A Secretaria do Governo tem a seguinte estrutura:

Administração Direta:

- CDA:

-
pativo - CMO:

CAPÍTULO III 
Competência das Unidades

-
cional com órgãos e entidades que atuam direta ou indiretamente na área 

-

-

-
trativa da SEGOV, em estreita articulação com as unidades centrais dos 

Parágrafo único. A ASTEC, sem prejuízo da subordinação 
administrativa à Secretaria, na natureza de órgão setorial, vincula-se 
tecnicamente à Secretaria de Planejamento, Urbanismo, Meio Ambien-
te e Desenvolvimento da Gestão, Órgão Central do Sistema Municipal 
de Planejamento, no que concerne às atividades de planejamento, or-
çamento, acompanhamento e avaliação das atividades do Sistema.

patrimônio, serviços gerais, comunicação e documentação previstas na 

-
RAD:

a documentação e as informações fornecidas pelas unidades da Secre-

-

-

com a Coordenadoria Central de Gestão de Pessoas, integrante da estrutu-
ra da Secretaria da Administração e coordenar as providência necessárias 

-
-

riais e Patrimônio, integrante da estrutura da Secretaria da Administração, 

-

da Coordenadoria Central de Materiais e Patrimônio, integrante da estrutura 
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-

Central de Materiais e Patrimônio, integrante da estrutura da Secretaria 
da Administração, inclusive, informando quando da aquisição destes, para 

-

-

-

Parágrafo único.  A CAD, sem prejuízo da subordinação 
administrativa à Secretaria, na natureza de órgão setorial, vincula-
se tecnicamente à Secretaria da Administração, Órgão Central do 
Sistema Municipal de Administração, no que concerne às atividades 
de gestão de pessoas, compras, materiais, administração de bens 
patrimoniais, gestão de contratos e serviços e tecnologia e gestão 
da informação.

do Município, desenvolvendo atividades de Jornalismo, Pesquisa, Propa-

-

de noticiário para portal do Governo na Internet: 

informações pertinentes às suas áreas de atuação, para divulgação no 

-
cursos necessários ao desenvolvimento das atividades de sua área de 

-

-

-

relativa a produção de noticiários para divulgação nos portal do Gover-

e da Indireta e proceder à conferência dos processos quando da apresen-

perdas, compensações, alterações de datas e demais aspectos detectados 

-

atividades decorrentes do relacionamento institucional entre os órgãos da 
administração direta e indireta e, em especial, nos assuntos relacionados 
com a coordenação, integração e divulgação das ações multisetoriais intra-

GEATO:

-
vada a competência da Procuradoria Geral do Município

-

e destinados aos demais órgãos da administração direta e indireta, em 
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-

-

-

relativa à Administração Municipal e desenvolver pesquisas na área de 

-
-

sociedade na construção do orçamento municipal, através da descentra-

o cidadão, compete:

-

-

do Governo Municipal, compete:

-

-

de personalidades da sociedade, em todas as áreas, articulando-se, ainda, 

assuntos de segurança velada, pessoal e de deslocamento, compete:

-

audiências e comunicações na participação em cerimônias civis, militares 

-

desenvolvimento normal das atividades de segurança pessoal durante as 

-

de segurança, em conjunto com as autoridades policiais e militares, os 

órgãos e entidades da administração municipal, compete:

-

-

procedimentos junto aos órgãos atinentes, informando os resultados aos 

-
cação Social - CCS, um sistema permanente de comunicação, visando à 

-
ção da satisfação dos cidadãos quanto ao fornecimento de informações e 

informações gerenciais e recomendações às autoridades competentes, 
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-

-

CAPÍTULO IV 
Atribuições dos Cargos

os serviços de sua Secretaria, de acordo com o planejamento geral da 

-

-

-

-
cução das atividades relativas aos sistemas municipais e das competências 

-

-

-

-

sem qualquer ingerência político-partidária, visando garantir os direitos do 

-

-

-

-

multissetoriais intragoverno,  determinadas pelo Prefeito, para uma maior 

-
mação e de apoio, junto às diferentes áreas de governo e promover a sua 

as diversas assessorias técnicas da Prefeitura de Camaçari para maior 

-
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a proposta dos planos, programas e projetos a serem desenvolvidos pela 

-

-
tes aos Sistemas Municipais nas funções de planejamento, gestão do 

-

-

-

-

-

diências e comunicações na participação em cerimônias civis, militares e 

-

desenvolvimento normal das atividades de segurança pessoal durante as 

de segurança, em conjunto com as autoridades policiais e militares, os 

-

a proposta dos planos, programas e projetos a serem desenvolvidos pela 

-

-

-

-

-
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-

CAPÍTULO V 

Substituições

dos Cargos em Comissão, nas ausências e impedimentos eventuais dos 

respectivos titulares, far-se-á da seguinte forma:

CAPÍTULO VI 

Disposições Gerais

-

gir, na aplicação do presente Regimento, serão resolvidos pelo titular da 

ANEXO ÚNICO 

CARGOS EM COMISSÃO - SEGOV

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
SECRETARIA DA ADMINSITRAÇÃO – SECAD

REGIMENTO INTERNO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SECAD

CAPÍTULO I
Finalidade e Competência

coordenar e controlar as atividades de administração geral, de desenvol-

áreas de competência:

Qt. Símbolo Denominação do Cargo Vinculação 
01 GES-IA Subsecretário  Gabinete 
04 GES-IB Assessor Especial do Executivo Gabinete 
02 GES-IB Assistente de Secretário Gabinete 
01 GES-I Ouvidor Ouvidoria 
01 GES-IB Assessor Chefe Assessoria Técnica 
06 GES-II Assessor Executivo I Gabinete 
08 GES-II Assessor Técnico I Assessoria Técnica 

01 GES-II Chefe de Segurança Especial do 
Executivo 

Gabinete 

05 GES-II Coordenador 

Coordenadoria Administrativa 
Coordenadoria de Comunicação Social  
Coordenadoria de Documentação e Atos 
Governamentais 
Coordenadoria de Mobilização para o Orçamento 
Participativo 
Secretaria Particular e Cerimonial 

04 GES-III Assessor Executivo II Coordenadoria Executiva 

06 GES-IV Gerente 

Gerência de Serviços Administrativos 
Gerência de Serviços Gerais 
Gerência de Exame e Elaboração de Atos 
Gerência de Documentação 
Gerência de Imprensa 
Gerência de Publicidade 

04 GAS-II Assessor Técnico II Gabinete  
05 GAS-III  Oficial de Gabinete Gabinete 
14 GAS-III Supervisor Comunitário Gabinete 
07 GAS-III Secretário Executivo I Gabinete 
11 GAS-IV Secretário Executivo II Gabinete 

13 GAS-V Secretário Executivo III 

Gabinete 
Assessoria Técnica 
Secretaria Particular e Cerimonial 
Coordenadoria Administrativa 
Coordenadoria Executiva 
Coordenadoria de Comunicação Social  
Coordenadoria de Cultura 
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-

CAPÍTULO II
Estrutura

-
ra:

-

-

-

-

-

-

CAPÍTULO III
Competência das Unidades

-
cional com órgãos e entidades que atuam direta ou indiretamente na área 

-

-

compete:

-

-

articulação e orientação técnica das unidades que desenvolvem ativida-

-

-

acumulados pelos poderes locais com as características de arquivo per-

municipais, estaduais, federais, nacionais ou estrangeiras, visando as 
-

-

e Desenvolvimento da Gestão, Órgão Central do Sistema Municipal de 
Planejamento, no que concerne às atividades de planejamento, orçamento, 

patrimônio, serviços 
gerais, comunicação e documentação previstas na legislação 

-
RAD:

a documentação e as informações fornecidas pelas unidades da Secre-
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-

-

com a Coordenadoria central de Gestão de Pessoas e coordenar as pro-

-

-

-

-

-

-

-

- GESEL:

físicas prestadoras de serviços relativos a seleção, de locais disponíveis 

-

-

-

-

decorrentes de propostas de reajuste de vencimentos e concessão ou 
-

-

-

-

dos quadros de pessoal da Administração Direta, emitindo a documentação 

promovendo o registro das ocorrências dos servidores da Administração 

-
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Pessoal - GEDES:

fatos e tendências nas relações sindicais, relacionados com a política 

de necessidades de desenvolvimento de pessoas, coordenando anual-

Continuada, com foco na educação permanente, Projetos de Educação 

e Projetos Especiais, com foco na disseminação de alternativas metodo-

emitir relatórios parciais e conclusivos, através dos Projetos de  Educação 

-

-

avaliação das ações de Educação Continuada, Finalística e de projetos 

-
-

Administração Direta e Autárquica,  planejando e administrando o orça-

-

-

pesquisando e adaptando os avanços da  tecnologia e dos multimeios da 

Finalística, junto aos órgãos e entidades, assim como os projetos especiais 

-

-

-

-

e serviços quanto à composição das informações necessárias e à sua 

processos de aquisição de materiais e equipamentos e de contratação de 

-
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-

-

de Fornecedores - GECAF:

-
vocação dos processos referentes à aquisição de materiais e contratação 

demais interessados em relação a informações e aquisição de documentos 

aquisições de materiais e contratação de serviços para a administração 

-

-

-

-
toque - GECOE:

-
nistração Direta recomendando pontos de reposição e  níveis  de estoque  

de gestão de estoque e de informações de compras dos órgãos da admi-

-

-
gistro de preços para atendimento das solicitações dos órgãos e entidades 

termos de compromisso de fornecimento e seus   respectivos aditivos de 

-

-
PAT:

patrimoniais móveis da Administração Direta  por meios corporativos e dos 

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
tos - GECON :

-

-
truções relativas aos encargos inerentes ao setor e aos imóveis de uso 
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ocupação dos imóveis de uso administrativo próprios, locados, convenia-

-
trativo próprios, locados, conveniados e cedidos e propor alternativas de 

-
tratos - GEFIS:

-

-

-
truções quanto ao controle para pagamento de faturas pertinentes aos 

-

-

-

-
cimento de Veículos - GEFAV:

-

-

como ocorrências relativas a acidentes envolvendo veículos da frota própria 

-

-

-

-

da Tecnologia da Informação e da Comunicação para os órgãos e entidades 

-

da comunicação dos diversos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal 
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GREDE:

-

CAPÍTULO IV

os serviços de sua Secretaria, de acordo com o planejamento geral da 

-

Orçamento e, até o dia 31 de janeiro, relatórios dos serviços de sua Se-

-

-

-

competências das respectivas Unidades, cumpre:

-

-
sas assessorias técnicas da Prefeitura de Camaçari para maior efetividade 

-

multissetoriais intragoverno,  determinadas pelo Prefeito, para uma maior 

-
mação e de apoio, junto às diferentes áreas de governo e promover a sua 

as diversas assessorias técnicas da Prefeitura de Camaçari para maior 
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a proposta dos planos, programas e projetos a serem desenvolvidos pela 

-

-
tes aos Sistemas Municipais nas funções de planejamento, gestão do 

-

-

-

-

-

proposta 

nacionais, estrangeiras e internacionais na área de competência da res-

-

-

vinculado à sua unidade,, quando se tratar de ocupante de cargo coorde-

-
-

sistêmicas, quando se tratar de ocupante de cargo de coordenador de 

-

relatório -
cadores qualitativos e quantitativos

 

-
teriais

CAPÍTULO V

titulares dos Cargos em Comissão, nas ausências e impedimentos even-
tuais dos respectivos titulares, far-se-á da seguinte forma:

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais
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ANEXO ÚNICO
CARGOS EM COMISSÃO - SECAD

-
mônio e vinculadas administrativamente da seguinte forma:

-

-

-

à Coordenadoria de Materiais e Patrimônio e vinculam-se administrativa-

Administrativo, destinada a apurar irregularidades cometidas por servidores 

-

na aplicação do presente Regimento, serão resolvidos pelo titular da 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
SECRETARIA  DE  INDÚSTRIA, COMÉRCIO  E

SERVIÇOS - SEINC

REGIMENTO INTERNO
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS – SEINC

CAPÍTULO I
Finalidade e Competência

econômico, por meio do fomento às atividades empresariais, de geração de 

da cultura e do turismo, com a seguinte área de competência:

Governo do Estado e do Governo Federal, e com empreendedores pri-

Qt. Símbolo Denominação do Cargo Vinculação 

01 GES-IA Subsecretário Gabinete 

03 GES-IB Assistente de Secretário Gabinete 

01 GES-IB Assessor Especial do Executivo Gabinete 

01 GES-IB Assessor Chefe Assessoria Técnica 

01 GES-II Assessor do Executivo I Gabinete 

04 GES-II Assessor Técnico I Assessoria Técnica 

05 GES-II Coordenador 

Coordenadoria Administrativa 
Coordenadoria Central de Gestão de Pessoas 
Coordenadoria Central de Materiais e Patrimônio 
Coordenadoria Central de Serviços e Gestão de 
Contratos 
Coordenadoria Central de Tecnologia e Gestão da 
Informação 

02 GES-III Assessor do Executivo II Gabinete 

16 GES-IV Gerente 

Arquivo Público Municipal 
Gerência de Serviços Administrativos 
Gerência de Serviços Gerais 
Gerência de Seleção e Valorização do Servidor 
Gerência de Pagamento, Cadastro e Registro 
Gerência de Carreira e Desenvolvimento de Pessoal 
Gerência de Aquisição de Materiais 
Gerência de Informação, Avaliação e Cadastro de 
Fornecedores 
Gerência de Controle e Movimentação de Estoque 
Gerência de Patrimônio Móvel e Imóvel 
Gerência de Análise e Administração de Contratos  
Gerência de Controle e Fiscalização de Contratos 
Gerência de Administração da Frota e Abastecimento 
de Veículos 
Gerência de Tecnologia e Suporte 
Gerência de Projetos 
Gerência de Rede e Ambiente Operacional 

01 GAS-II Assessor Técnico II Assessoria Técnica 

 
01 

 
GAS-III 

 
Oficial de Gabinete 

Gabinete 

03 GAS-IV Secretário Executivo II Gabinete 

09 GAS-V Secretário Executivo III 

Gabinete 
Assessoria Técnica 
Coordenadoria Administrativa 
Coordenadoria Central de Gestão de Pessoas 
Coordenadoria Central de Materiais e Patrimônio 
Coordenadoria Central de Serviços e Gestão de 
Contratos  
Coordenadoria Central de Tecnologia e Gestão da 
Informação 
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-

-

-

-

.  
-

CAPÍTULO II
Estrutura

tem a seguinte estrutura:

Serviços - CCS:

Serviços - GECOM

Gerência

CAPÍTULO III
Competência das Unidades

 

-
cional com órgãos e entidades que atuam direta ou indiretamente na área 

-
camente os indicadores de resultados da Secretaria e implementar ações 

e Desenvolvimento da Gestão, Órgão Central do Sistema Municipal de 
Planejamento, no que concerne às atividades de planejamento, orçamento, 

patrimônio, serviços gerais, comunicação e documentação previstas na 

-
RAD:

a documentação e as informações fornecidas pelas unidades da Secre-

-

-

com a Coordenadoria Central de Gestão de Pessoas, integrante da estrutu-
ra da Secretaria da Administração e coordenar as providência necessárias 

-
-

riais e Patrimônio, integrante da estrutura da Secretaria da Administração, 

-

da Coordenadoria Central de Materiais e Patrimônio, integrante da estrutura 

-

Central de Materiais e Patrimônio, integrante da estrutura da Secretaria 
da Administração, inclusive, informando quando da aquisição destes, para 

-
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-

-

tecnicamente à Secretaria da Administração, Órgão Central do Sistema 
Municipal de Administração, no que concerne às atividades de gestão de 

Coordenadoria de Fomento às Atividades Comerciais 
e Serviços - CCS -

do desenvolvimento econômico e na criação de oportunidades para o 

serviços, compete:

-
doras de Serviços - GECOM:

-

sugerir termos de acordos, ajustes e convênios destinados 

-

de serviços, potenciais empreendedores,  outros agentes produtivos e 

apoiar as ações de capacitação gerencial e assistência aos 

-

-

-

-

-

Coordenadoria de Fomento Empresarial - CFE, que 

fomento empresarial da PMC, compete:

:

-

sugerir termos de acordos, ajustes e convênios destinados 

-

apoiar as ações de capacitação gerencial e assistência aos 

cadastrar áreas de uso adequado a novas atividades 
-

orientar empresas que pretendam investir no Município, 

-

 de 

-

avaliar, mediante estudos e analises, o impacto social do 

Coordenadoria de Eventos - CEV, que -

eventos que visem divulgar as oportunidades de investimentos no Muni-
cípio, compete:
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-

da sociedade, para a divulgação de ações que visem promover o desen-

-

geração de emprego e renda, através de orientação e intermediação de 

-

-

-

iniciativas empreendedoras de micro e pequeno porte, com acesso restrito 

o acesso à carteira de ocupação e atividades, como nova identidade do 

Gerência

institucionais e operacionais necessárias aos processos e evendo 

-

-

-

necessários à implementação, gestão e avaliação dos processos e eventos 

CAPÍTULO IV

os serviços de sua Secretaria, de acordo com o planejamento geral da 

-

Orçamento e, até o dia 31 de janeiro, relatórios dos serviços de sua Se-

-

-

-

-

competências das respectivas Unidades, cumpre:



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

-

-
sas assessorias técnicas da Prefeitura de Camaçari para maior efetividade 

-

multissetoriais intragoverno,  determinadas pelo Prefeito, para uma maior 

-
mação e de apoio, junto às diferentes áreas de governo e promover a sua 

as diversas assessorias técnicas da Prefeitura de Camaçari para maior 

a proposta dos planos, programas e projetos a serem desenvolvidos pela 

-

aos Sistemas Municipais nas funções de planejamento, gestão 

-

-

-

nacionais, estrangeiras e internacionais na área de competência da res-

-

-
cadores qualitativos e quantitativos

-

relatório -
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-
teriais

CAPÍTULO V

Serviços e dos titulares dos Cargos em Comissão, nas ausências e impe-
dimentos eventuais dos respectivos titulares, far-se-á da seguinte forma:

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

-
gir na aplicação do presente Regimento serão resolvidos pelo titular da 

ANEXO ÚNICO
CARGOS EM COMISSÃO - SEINC

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DA ORLA - SEORLA

REGIMENTO INTERNO
SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DA ORLA - SEORLA

CAPÍTULO I
Finalidade e Competência

as ações administrativas e de serviços em todo o território costeiro do Mu-

de planejamento, com a seguinte área de competência:

-

promoção de ações de interesse da comunidade residente 
no território costeiro de Camaçari, especialmente àquelas relacionadas a 

-
mas voltados para a geração de emprego e de renda para a comunidade 

-

que 

planejamento das ações governamentais

.  

Qt. Símbolo Denominação do Cargo Vinculação 
 

01 
GES-IA Subsecretário Gabinete 

02 GES-IB Assistente de Secretário Gabinete 

01 GES-IB 
Assessor Especial do 
Executivo 

Gabinete 

 
01 

 
GES-IB Assessor Chefe Assessoria Técnica 

03 GES-II Assessor do Secretário I Assessoria Técnica 

05 GES-II Coordenador 

Coordenadoria Administrativa 
Coordenadoria Fomento às Atividades Comerciais e 
Serviços 
Coordenadoria de Fomento Empresarial 
Coordenadoria de Eventos 
Coordenadoria de Emprego e Renda 

09 GES-IV Gerente 

Gerência de Serviços Administrativos 
Gerência de Serviços Gerais 
Gerência de Relações Comerciais e com Prestadoras 
de Serviços  
Gerência de Orientação Técnica e Institucional 
Gerência de Relações Empresariais 
Gerência de Orientação Técnica 
Gerência de Marketing 
Gerência de Apoio ao Trabalhador 
Gerência de Qualificação do Trabalhador 

01 GAS-II Assessor do Secretário II Assessoria Técnica 
 

01 
 

GAS-III 
 

Oficial de Gabinete 
Gabinete 

01 GAS-IV Secretário Executivo II Gabinete 

07 GAS-V Secretário Executivo III 

Gabinete 
Assessoria Técnica 
Coordenadoria Administrativa 
Coordenadoria Fomento às Atividades Comerciais e 
Serviços 
Coordenadoria de Fomento Empresarial 
Coordenadoria de Eventos 
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-

-

SEORLA, inclusive, informando a unidade competente da Secretaria da 
Administração quando da aquisição destes, para providências de cadastro 

-

tecnicamente à Secretaria da Administração, Órgão Central do Sistema 
Municipal de Administração, no que concerne às atividades de gestão de 

Coordenação de Serviços ao Cidadão que 
tem por 

-
gramas especiais com foco na inclusão social e na geração de emprego e 
de renda para a comunidade residente no território costeiro de Camaçari, 
compete:

a política de Ação Social às Pessoas Carentes residentes no território cos-
teiro do Município, em estreita vinculação com a Secretaria de Segurança 

municipais pela comunidade local e proceder a  intermediação das deman-

atividades de recepção e postagem de correspondências, de encomendas 

-

-
munitário da orla, promovendo ações de capacitação continuada para os 

-

o desenvolvimento da economia local e de programas de intermediação 

CAPÍTULO II
Estrutura

seguinte estrutura:

 

Gerência de Estudos Sócio-Econômicos

-

CAPÍTULO III
Competência das Unidades

 

-
cional com órgãos e entidades que atuam direta ou indiretamente na área 

-
camente os indicadores de resultados da Secretaria e implementar ações 

e Desenvolvimento da Gestão, Órgão Central do Sistema Municipal de 
Planejamento, no que concerne às atividades de planejamento, orçamento, 

e patrimônio, serviços gerais, comunicação e documentação previstas na 

-
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com foco no desenvolvimento econômico sustentável e na geração de 
emprego e de renda para a comunidade residente no território costeiro 

-
trar pequenos e micros empreendedores que necessitam de crédito para 

e julgar propostas de crédito para pequenos e micros empreendedores 

pequenos e micros empreendedores locais aprovadas pela comissão aos 

SEORLA, através das rádios comunitárias, associações comunitárias, 

Coordenação de Ação Comunitária - CAC, que tem 

no território costeiro de Camaçari, especialmente àquelas relacionadas a 

-
CAT:

-

-

-

-

-

tem 
por 

estradas vicinais no território costeiro de Camaçari, compete:

Gerência de Estudos Sócio-Econômicos -
REP:

-

-

-

-

-
nutenção e conservação de vias , equipamentos 

 no 

CAPÍTULO IV

os serviços de sua Secretaria, de acordo com o planejamento geral da 

-

Orçamento e, até o dia 31 de janeiro, relatórios dos serviços de sua Se-

-

-
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-
tes aos Sistemas Municipais nas funções de planejamento, gestão do 

-

-

-

-

nacionais, estrangeiras e internacionais na área de competência da res-

-

-
cadores qualitativos e quantitativos

-

relatório -

ções 

-

competências das respectivas Unidades, cumpre:

-

-
sas assessorias técnicas da Prefeitura de Camaçari para maior efetividade 

-

multisetoriais intragoverno,  determinadas pelo Prefeito, para uma maior 

-
mação e de apoio, junto às diferentes áreas de governo e promover a sua 

as diversas assessorias técnicas da Prefeitura de Camaçari para maior 

a proposta dos planos, programas e projetos a serem desenvolvidos pela 
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ANEXO ÚNICO
CARGOS EM COMISSÃO - SEORLA

-
teriais

CAPÍTULO V

dos titulares dos Cargos em Comissão, nas ausências e impedimentos 
eventuais dos respectivos titulares, far-se-á da seguinte forma:

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

-
gir na aplicação do presente Regimento serão resolvidos pelo titular da 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

REGIMENTO INTERNO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

CAPÍTULO I

Finalidade e Competência

A Controladoria Geral do Município - CGM, criada pela 

-

-

-

Qt. Símbolo Denominação do Cargo Vinculação 
 

01 
 

GES-IA Subsecretário Gabinete 

 
02 

 
GES-IB Assistente de Secretário Gabinete 

 
01 

 
GES-IB Assessor Especial do Executivo Gabinete 

 
01 

 
GES-IB Assessor Chefe Assessoria Técnica 

 
02 

 
GES-II Assessor Técnico I Assessoria Técnica 

03 GES-II Coordenador 
Coordenação de Serviços ao Cidadão 
Coordenação de Ação Comunitária 
Coordenação de Estudos e Projetos 

04 GES-IV Gerente 

Núcleo de Apoio Administrativo 
Gerência de Serviços Especiais 
Gerência de Capacitação para o 
Trabalho 
Gerência de Estudos Sócio-
Econômicos 

 
01 

 

 
GAS-III 

 
Oficial de Gabinete Gabinete 

 
01 

 
GAS-IV Secretário Executivo II Gabinete 

04 GAS-V Secretário Executivo III 

Gabinete 
Coordenação de Serviços ao Cidadão 
Coordenação de Ação Comunitária 
Coordenação de Estudos e Projetos 
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-

os programas contemplados  com recursos oriundos do Orçamento do 

-

-

prestações de contas de recursos transferidos para o Município por outras 

-

CAPÍTULO II

Estrutura

seguinte estrutura:

Administração Direta:

a. Gabinete – GAB.

b. Assessoria Técnica – ASTEC.

c. Coordenadoria Administrativa – CAD:

1. Gerência de Serviços Administrativos e Gerais – GE-

RAS;

d. Coordenadoria Central de Contabilidade – CCC:

1. Gerência de Acompanhamento da Execução Orçamen-

tária - GEREX;

2. Gerência de Liquidação de Despesa - GELID;

3. Gerência de Registros Contábeis - GEREG.

e. Coordenadoria Central de Auditoria – CCA:

1. Gerência de Auditoria – GEAUD;

2. Gerência de Contratos e Convênios – GECON;

3. Gerência de Informações – GINFO. 

f. Coordenadoria Central de Análise – CAN:

1. Gerência de Análise de Contas - GERAC;

2. Gerência de Análise da Execução da Despesa – GEA-

DE.

contará com assessoramento jurídico da Procuradoria Geral do Municí-

CAPÍTULO III

Competência das Unidades

-

 

Controlador 

Geral

-

-

cional com órgãos e entidades que atuam direta ou indiretamente na área 

-

-

Parágrafo único.  A ASTEC, sem prejuízo da subordina-

ção administrativa à Controladoria, na natureza de órgão setorial, 

vincula-se tecnicamente à Secretaria de Planejamento, Urbanismo, 

Meio Ambiente e Desenvolvimento da Gestão, Órgão Central do 

Sistema Municipal de Planejamento, no que concerne às atividades 

de planejamento, orçamento, acompanhamento e avaliação das ati-

vidades do Sistema.

patrimônio, serviços gerais, comunicação e documentação previstas na 

-

-

-

com a Coordenadoria Central de Gestão de Pessoas, integrante da estrutu-

ra da Secretaria da Administração e coordenar as providência necessárias 

-

-

riais e Patrimônio, integrante da estrutura da Secretaria da Administração, 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

-

Central de Materiais e Patrimônio, integrante da estrutura da Secretaria 

da Administração, inclusive, informando quando da aquisição destes, para 

-

-

do Município, compete:

-

orçamentárias, quando estiverem em desacordo com a arrecadação da 

-

processo, garantindo o direito do credor para o pagamento da despesa 

-

-

não pagas,  

-

-

cedendo à

programas, projetos e atividades e da movimentação de recursos orçamen-

:

-

gularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade da 

-

-
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-

-

-

para a estruturação de modelos e métodos de planejamento das atividades 

-

ros, oriundos de quaisquer fontes, quanto à sua aplicação nos projetos e 

irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade 

-

-

gerais, patrimonial e de custos, e demais sistemas previstos em progra-

mação de auditoria e/ou auditorias especiais requeridas pelo Secretário 

-

para a estruturação de modelos e métodos de planejamento das atividades 

a permitir a prática efetiva da evidenciação dos dados econômicos e 

da informação, garantindo o nível de integração necessário ao sistema de 

mecanismos de integração dos diferentes sistemas administrativos e 

orçamentários, que servem de apoio ao Sistema de Controle Interno do 

-

-



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

-

do Município, compete:

-

-

-

- GEADE:

-

 

   

CAPÍTULO IV

Atribuições dos Cargos

atividades da Controladoria Geral do Município, de acordo com as normas 

-

-

ção das atividades relativas aos sistemas municipais e das competências 

-

-

-

-

-

-

sas assessorias técnicas da Prefeitura de Camaçari para maior efetividade 

-

multissetoriais intragoverno,  determinadas pelo Prefeito, para uma maior 

-

mação e de apoio, junto às diferentes áreas de governo e promover a sua 



PÁGINA 35 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

as diversas assessorias técnicas da Prefeitura de Camaçari para maior 

-

lador Geral a proposta dos planos, programas e projetos a serem desen-

-

feiçoamento ou redirecionamento de programas, projetos e atividades em 

-

-

tes aos Sistemas Municipais nas funções de planejamento, gestão do 

-

-

-

nacionais, estrangeiras e internacionais na área de competência da res-

-

-

vinculado à sua unidade,, quando se tratar de ocupante de cargo coorde-

-

-

sistêmicas, quando se tratar de ocupante de cargo de coordenador de 

-

relatório -

cadores qualitativos e quantitativos
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – SESP

REGIMENTO INTERNO
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP

CAPÍTULO I
Finalidade e Competência

-

-

-
petência:

-

CAPÍTULO V

Substituições

nas ausências e impedimentos eventuais dos respectivos titulares, far-se-á 

da seguinte forma:

§1º - Haverá sempre um servidor, previamente designado 

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

-

na aplicação do presente Regimento, serão resolvidos pelo titular da 

ANEXO ÚNICO
CARGOS EM COMISSÃO - CGM

Qt Símbolo Denominação do Cargo Vinculação 

01 GES-IA Subcontrolador Gabinete 

02 GES-IB Assistente de Secretário Gabinete 

01 GES-IB Assessor Especial do Executivo Gabinete 

01 GES-IB Assessor Chefe Assessoria Técnica 

02 GES-II Assessor Técnico I Assessoria Técnica 

04 GES-II Coordenador 

Coordenadoria Administrativa 
Coordenadoria Central de Contabilidade 
Coordenadoria Central de Auditoria 
Coordenadoria Central de Análise 

09 GES-IV Gerente 

Gerência de Serviços Administrativos e Gerais 
Gerência de Acompanhamento da Execução 
Orçamentária 
Gerência de Liquidação de Despesa 
Gerência de Registros Contábeis 
Gerência de Auditoria 
Gerência de Contratos e Convênios 
Gerência de Informações 
Gerência de Análise de Contas 
Gerência de Análise da Execução da Despesa 

 
01 
 

GAS-II Assessor Técnico II Assessoria Técnica 

01 GAS-III 
 
Oficial de Gabinete 
 

Gabinete 

02 GAS-IV Secretário Executivo II Gabinete 

06 GAS-V 
 
Secretário Executivo III 
 

Gabinete 
Assessoria Técnica 
Coordenadoria Administrativa 
Coordenadoria Central de Contabilidade 
Coordenadoria Central de Auditoria 
Coordenadoria Central de Análise 
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CAPÍTULO II
Estrutura

estrutura:

-
dades - CLF:

-

CAPÍTULO III
Competência das Unidades

-
cional com órgãos e entidades que atuam direta ou indiretamente na área 

-
mente os indicadores de resultados da Secretaria e implementar ações que 

e Desenvolvimento da Gestão, Órgão Central do Sistema Municipal de 
Planejamento, no que concerne às atividades de planejamento, orçamento, 

patrimônio, serviços gerais, comunicação e documentação previstas na 

-
RAD:

a documentação e as informações fornecidas pelas unidades da Secre-

-

-

com a Coordenadoria Central de Gestão de Pessoas, integrante da estrutu-
ra da Secretaria da Administração e coordenar as providência necessárias 

-
-

riais e Patrimônio, integrante da estrutura da Secretaria da Administração, 

-

da Coordenadoria Central de Materiais e Patrimônio, integrante da estrutura 

-

Central de Materiais e Patrimônio, integrante da estrutura da Secretaria 
da Administração, inclusive, informando quando da aquisição destes, para 

-

-

-
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tecnicamente à Secretaria da Administração, Órgão Central do Sistema 
Municipal de Administração, no que concerne às atividades de gestão de 

-

Camaçari, compete:

-

-

-

-

-

-

-

-
cação das áreas permitidas às diferentes categorias de permissionários e 

-
cadorias, quando necessário, relativas às suas atividades e as normas 

-

-

-

-

-

-

-
tas oriundas dos serviços prestados pela administração dos Cemitérios 

-
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demais Unidades envolvidas com o processo, fornecendo informações da 

devolução ou ao destino dado às mercadorias, materiais, equipamentos e 

-
LIC:

-
ceres relativos  a pedidos de concessões de licença a título precário para 

-

de atividades artísticas , culturais, assistências e recreativas, na forma 

-
cício de quaisquer atividades comerciais e de prestação de serviços em 

-

-
FIA:

-

instruções, regulamentos ou quaisquer outros atos administrativos emitidos 

-

regulamentos  ou quaisquer  outros atos administrativos  emitidos pelo 

CAPÍTULO IV

os serviços de sua Secretaria, de acordo com o planejamento geral da 

-

Orçamento e, até o dia 31 de janeiro, relatórios dos serviços de sua Se-

-

-

-
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-

-

-
sas assessorias técnicas da Prefeitura de Camaçari para maior efetividade 

-

multissetoriais intragoverno,  determinadas pelo Prefeito, para uma maior 

-
mação e de apoio, junto às diferentes áreas de governo e promover a sua 

as diversas assessorias técnicas da Prefeitura de Camaçari para maior 

-
rio, a proposta dos planos, programas e projetos a serem desenvolvidos 

-

-
tes aos Sistemas Municipais nas funções de Planejamento, Orçamento e 

-

 
-

-

-

-

-

a proposta dos planos, programas e projetos a serem desenvolvidos pela 

-
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nacionais, estrangeiras e internacionais na área de competência da res-

-

-

a proposta dos planos, programas e projetos a serem desenvolvidos pela 

-

nacionais, estrangeiras e internacionais, na área de competência da 

CAPÍTULO V

Cargos em Comissão, nas faltas e impedimentos eventuais dos respectivos 
titulares, far-se-á da seguinte forma:

§1º - Haverá sempre um servidor, previamente designado pelo 

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

-

-
gir na aplicação do presente Regimento serão resolvidos pelo titular da 

ANEXO ÚNICO
CARGOS EM COMISSÃO - SESP

Qt Símbolo Denominação do Cargo Vinculação 

01 GES-IA Subsecretário Gabinete 

02 GES-IB Assistente de Secretário Gabinete 

01 GES-IB Assessor Especial do Executivo Gabinete 

01 GES-IB Assessor Chefe Assessoria Técnica 

01 GES-II Assessor do Executivo I Gabinete 

03 GES-II Assessor Técnico I Assessoria Técnica 

04 GES-II Coordenador  

Coordenadoria Administrativa. 
Coordenadoria de Iluminação Pública. 
Coordenadoria de Serviços Públicos. 
Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização de 
Atividades. 

08 GES-IV Gerente  

Gerência de Serviços Administrativos 
Gerência de Serviços Gerais 
Gerência de Projetos. 
Gerência de Operações. 
Gerência de Feiras e Mercados. 
Gerência de Serviços Diversos. 
Gerência de Licenciamento de Atividades. 
Gerência de Fiscalização de Atividades. 

01 GAS-II Assessor Técnico II Assessoria Técnica 

 
01 

 
GAS-III 

 
Oficial de Gabinete Gabinete 

02 GAS-IV Secretário Executivo II Gabinete 

06 GAS-V Secretário Executivo III 

Gabinete  
Assessoria Técnica 
Coordenadoria Administrativa. 
Coordenadoria de Iluminação Pública. 
Coordenadoria de Serviços Públicos. 
Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização de 
Atividades 
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veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da 

-
veis e as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de 

-

-

-
-

-
didas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta 

-

indivisível que não se enquadre nos limites de peso e dimensões, e de 

-

-

-

REGIMENTO INTERNO
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE PÚBLICO - STT

CAPÍTULO I

-

regendo-se por este Regimento, pelas normas regulamentares que adotar 

CAPÍTULO II
Finalidade e Competência

-

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE PÚBLICO – STT
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-

-

-

-

CAPÍTULO III

STT tem a seguinte estrutura:

orientação e consultoria, tem sua composição, competência e normas de 

responsável pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades 

-

CAPÍTULO IV
Competência das Unidades

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
nistrativa da STT, em estreita articulação com as unidades centrais dos 
Sistemas Municipais, compete:

-

-

-

-

-
mentos e treinamentos, adequando-os às necessidades emergentes da 
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ção, reparos e conservação dos prédios, equipamentos e instalações da 

-

-

-

-

-

-

-

-

Parágrafo único.  A DAF, na natureza de órgão setorial, 
sem prejuízo da subordinação administrativa à Autarquia, vincula-
se tecnicamente à Secretaria da Administração, Órgão Central do 
Sistema Municipal de Administração, no que concerne às atividades 
de gestão de pessoas, compras, materiais, administração de bens 
patrimoniais, gestão de contratos e serviços e tecnologia e gestão 
da informação.

Parágrafo único.  A ASTEC, sem prejuízo da subordinação 
administrativa à Autarquia, na natureza de órgão setorial, vincula-se 
tecnicamente à Secretaria de Planejamento, Urbanismo, Meio Ambien-
te e Desenvolvimento da Gestão, Órgão Central do Sistema Municipal 
de Planejamento, no que concerne às atividades de planejamento, or-
çamento, acompanhamento e avaliação das atividades do Sistema.

-
de o assessoramento jurídico e a representação judicial da Autarquia, 
compete:

judicial, nas causas em que for autora, ré, assistente, oponente, terceiro 

e operacional à Procuradoria Geral do Município, órgão central do sistema 

- 

-
culação com as unidades centrais dos respectivos Sistemas Municipais, 
compete:

a documentação e as informações fornecidas pelas unidades da Autar-

-

-

com a Secretária da Administração, e coordenar as providência necessárias 

-

-

-
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-

-

-

-

pontos críticos na circulação de veículos e pedestres, indicando a neces-

-

-

-

-
sito - GEOFI:

decorrente da receita dos serviços de estacionamento e remetê-los à 

-

-

-

-
mento, na forma da legislação municipal, de ciclomotores, veículos de 

-

-

-
DUT:

-
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-

-

-

-

-

-

e equipamentos que integram o Sistema de Transporte Coletivo, por 

-
ciais - GERIN:

-

-

-

-

-

-

Município, divulgação nos órgãos da imprensa falada, escrita e televisada, 

-

-

comportamentais dos usuários das vias, sejam pedestres ou condutores, 

-

projetos com vistas ao aumento do nível dos serviços e o atendimento às 

-
PRO:

-

-

-

-
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CAPÍTULO V

Aos titulares dos Cargos em Comissão, além do de-

I -  ao Superintendente:

-
ção a proposta orçamentária anual e plurianual, e respectivas  alterações 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Administrativa de Recursos de Infrações - JARI os recursos interpostos 

-

-

-

-
rintendente, a proposta de planos, programas e projetos a serem desen-

-
çoamento ou redirecionamento de programas, projetos e atividades em 

-

-

que envolva estudos, análises e emissão de pareceres de interesse da 

IV -  ao Assessor (Técnico e Jurídico):

-
tendente, a proposta dos planos, programas e projetos a serem desenvol-

-

-

-

dos, 

V -                ao Presidente da JARI:
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VI -  ao Diretor:

-

-

-
tendente as propostas de planos, programas e projetos a serem desen-

-

-

-

-
vadas, nacionais, estrangeiras e internacionais, na área de competência 

VII - ao Gerente:

-
-

-

-

-

§1º - As alíneas j e k do inciso III deste artigo referem-se às 

técnicas necessárias ao funcionamento da Superintendência, além daque-

CAPÍTULO VI

nas ausências e impedimentos eventuais dos respectivos titulares, far-se-á 
da seguinte forma:

§1º - Haverá sempre um servidor, previamente designado pelo 

CAPÍTULO VII
Pessoal

-

CAPÍTULO VIII
Patrimônio e Administração Financeira

-
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ANEXO ÚNICO
CARGOS EM COMISSÃO - STT

-

aos seguintes:

-

 nos 

O Plano Geral de Contas discriminará as receitas, 

-
rão constar do orçamento plurianual de investimentos e dos orçamentos 

CAPÍTULO IX
Disposição Gerais

Provimento dos Cargos em Comissão da Superin-

-

Os Cargos em Comissão da Superintendência de 

-

na aplicação do presente Regimento, serão resolvidos pelo titular da 

Qt Símbolo Denominação do Cargo Vinculação 

01 GES-I Superintendente Gabinete do Superintendente 

02 GES-II Assessor Chefe Assessoria Técnica 
Assessoria Jurídica 

01 GES-II Chefe de Gabinete Gabinete do Superintendente 

01 GES-II Presidente da JARI Junta Administrativa de Recursos de Infrações 

03 GES-II Diretor 
Diretoria Administrativa e Financeira. 
Diretoria Técnica de Trânsito 
Diretoria Técnica de Transporte Público 

Diretoria Técnica de Transporte Público
02 GES-III Assessor Técnico Assessoria Técnica 
02 GES-III Assessor Jurídico Assessoria Jurídica 

08 GES-III Gerente 

Gerência Administrativa 
Gerência Financeira 
Gerência de Planejamento e Engenharia de 
Trânsito 
Gerência de Operação e Fiscalização do Trânsito 
Gerência de Educação para o Trânsito 
Gerência de Planejamento e Projetos 
Gerência de Transportes Coletivos 
Gerência de Transportes Individuais e Especiais 

03 GES-IV Membro da JARI Junta Administrativa de Recursos de Infrações 

12 GAS-II Supervisor de Trânsito Diretoria Técnica de Trânsito 

07 GAS-II Supervisor de Transporte Diretoria Técnica de Transporte Público 

02 GAS-IV Secretário Executivo II Gabinete do Superintendente 

05 GAS-V Secretário Executivo III 

Assessoria Técnica 
Assessoria Jurídica 
Diretoria Administrativa e Financeira. 
Diretoria Técnica de Trânsito 
Diretoria Técnica de Transporte Público 


