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LEI Nº 292, DE 31 DE JANEIRO DE 2017. 

 

Dispõe sobre a reorganização 

da Estrutura Administrativa da 

Prefeitura Municipal de Iuiu e dá 

providências correlatas. 

 

 

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

atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei 

Orgânica Municipal. 

 

Faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

 

 

CAPÍTULO I 

DOS FUNDAMENTOS BÁSICOS DA AÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

Art. 1.º Compete à Administração Municipal prover a tudo quanto diz 

respeito ao peculiar interesse do município e ao bem–estar de sua população, em 

conformidade com as Constituições da República Federativa do Brasil e do Estado 

da Bahia e da Lei Orgânica Municipal.  

 

Art. 2.º As atividades da Administração Municipal obedecerão aos seguintes 

fundamentos: 

 

I. planejamento; 

II. coordenação; 

III. descentralização; 

IV. desconcentração; 

V. controle; 

VI. racionalização e produtividade. 

 

Art. 3.º O planejamento, como função constante da administração, envolve a 

seleção de objetivos, diretrizes, programas e procedimentos, determinados em 

função da realidade local. 
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Art. 4.º Os objetivos da Administração Municipal serão enunciados, 

principalmente, através dos seguintes documentos básicos: 

 

I. Plano Diretor Urbano e de Desenvolvimento do Município - PDM; 

II. Plano Plurianual - PPA; 

III. Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO; 

IV. Lei Orçamentária Anual - LOA; 

V. Plano e Programas Setoriais - PPS. 

 

Art. 5.º As atividades da Administração Municipal e, especialmente, a 

execução dos planos e programas de governo serão objetos da permanente 

coordenação entre os órgãos de cada nível hierárquico. 

 

Art. 6.º A descentralização será realizada no sentido de liberar os dirigentes 

das rotinas de execução das tarefas de mera formalização de atos administrativos, 

para concentrarem-se nas atividades de planejamento, supervisão e controle. 

 

Art. 7.º A desconcentração administrativa tem como objetivo assegurar 

maior rapidez e objetividade nas decisões, buscando atingir maior grau de eficiência 

na prestação dos serviços. 

 

Art. 8.º A Administração Municipal, além dos controles formais concernentes 

à obediência a preceitos legais e regulamentares, deverá dispor de instrumentos de 

acompanhamento e avaliação de resultados da atuação dos seus diversos órgãos e 

agentes. 

 

Art. 9.º Quando quaisquer das funções de responsabilidade da 

Administração Municipal forem realizadas por entidades privadas ou públicas, 

através de delegação, convênio, permissão, concessão ou contrato, serão 

obrigatórios a fiscalização e o controle das atividades das entidades em causa. 

 

Parágrafo único. As exigências do presente artigo são extensivas às 

entidades subvencionadas pelo Município. 

 

Art. 10. O controle das atividades da Administração Municipal deverá ser 

exercido em todos os níveis, compreendendo, particularmente: 

 

I. O controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da 

observância das normas que disciplinam as atividades específicas do 

órgão controlado; 
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II. O controle da utilização, guarda e aplicação do dinheiro, bens e valores 

públicos, pelos órgãos próprios de finanças. 

 

Art. 11. Os serviços municipais deverão ser permanentemente atualizados, 

visando assegurar a prevalência dos objetivos sociais e econômicos da ação 

municipal sobre as conveniências necessárias de natureza burocrática, mediante: 

 

I. repressão da hipertrofia das atividades-meio que deverão, sempre que 

possível, ser organizadas sob a forma de sistemas; 

II. eliminação de tramitação desnecessária de papéis; 

III. livre e direta comunicação horizontal entre os órgãos da administração, 

para a troca de informações, esclarecimentos e interatividade; 

IV. supressão de controles formais e daqueles cujo custo administrativo ou 

social seja, evidentemente, superior aos riscos. 

 

Art. 12. Para a execução de seus programas, a Prefeitura poderá utilizar-se 

de recursos colocados à sua disposição por entidades públicas e privadas, nacionais 

e estrangeiras ou se consorciar com outras entidades para a solução de problemas 

comuns e melhor aproveitamento de recursos financeiros e técnicos. 

 

Art. 13. A Administração Municipal deverá promover a integração da 

comunidade na vida político-administrativa do município, através de órgãos 

coletivos, compostos de servidores municipais, representantes de outras esferas de 

governo e munícipes, com atuação destacada na coletividade ou com 

conhecimentos específicos de problemas locais. 

 

 

CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 
SEÇÃO ÚNICA 

DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
 
 

Art. 14. A estrutura administrativa do Poder Executivo compõe-se de órgãos 

da administração direta e indireta, diretamente subordinados ao Prefeito Municipal. 

 

Art. 15. A administração direta compõe-se de órgãos de assessoria, de 

deliberação coletiva e de execução. 
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Art. 16. Fica a Prefeitura Municipal de Iuiu reorganizada na forma desta lei, 

e, constituída dos seguintes órgãos, subordinados diretamente ao Prefeito: 

 

I. Gabinete do Prefeito - GP; 

II. Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento – SEFAP; 

III. Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA; 

IV. Secretaria de Saúde - SESAD; 

V. Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza - SEDES; 

VI. Secretaria de Educação e Cultura - SEDUC; 

VII. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente – SEAMA; 

 

Art. 17. Os órgãos especificados no artigo anterior são autônomos entre si e 

diretamente subordinados ao Prefeito Municipal. 

 

Art. 18. A subordinação hierárquica define-se, também, nas disposições 

sobre a competência de cada órgão administrativo e na posição constante no 

Organograma da Prefeitura. 

 

 

CAPÍTULO III 
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS 

 
SEÇÃO I 

DO GABINETE DO PREFEITO 
 

 

Art. 19. Ao Gabinete do Prefeito - GP compete: 

 

I. coordenação, planejamento, controle e execução das atividades 

referentes ao funcionamento do gabinete do Chefe do Poder Executivo 

Municipal; 

II. coordenação e integração das ações da Administração Municipal; 

III. assessoramento ao Prefeito Municipal no desempenho de suas 

atribuições, em especial nos assuntos relacionados com a 

coordenação política e administrativa; 

IV. publicação e preservação dos atos oficiais; 

V. avaliação das ações de governo e da gestão dos gestores, no âmbito 

dos órgãos integrantes da Administração Municipal; 

VI. assistência  ao Prefeito nas funções políticas; 
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VII. assistência ao Prefeito no atendimento aos munícipes e demais 

autoridades; 

VIII. manutenção e apoio  das relações com a comunidade; 

IX. coordenação das medidas inerentes à segurança e defesa destinadas 

a prevenir consequências de eventos desastrosos e socorrer a 

população e as áreas atingidas pelos eventos; 

X. coordenação e controle de prazo do processo legislativo referente a 

requerimentos, informações, respostas às indicações e apreciação de 

projetos pela Câmara; 

XI. colaboração com a Secretaria de Finanças, Administração e 

Planejamento, fornecendo subsídios para a formulação de políticas 

públicas, planos, projetos e programas de interesse do município; 

XII. execução de outras tarefas correlatas determinadas pelo Chefe do 

Poder Executivo. 

 

Art. 20. O Gabinete do Prefeito – GP terá a seguinte estrutura: 

 

a) órgãos de assessoramento: 

 

1. Chefia de Gabinete - CG; 

2. Procuradoria Geral do Município - PGM; 

3. Gerência Executiva dos Conselhos Municipais - GECOM; 

4. Assessoria de Relações Institucionais e Convênios - ARIC; 

5. Assessoria Técnica de Planejamento - ATEP; 

6. Assessoria de Assuntos Legislativos - AAL; 

7. Assessoria Distrital - ADI; 

8. Coordenação de Comunicação e Eventos - CCE. 

 

b) órgão auxiliar: 

 

1. Controladoria Geral do Município - CGM. 

 

c) órgãos de deliberação coletiva, cujas competências constam ou 

constarão de legislação ou regulamentos próprios: 

 

1. Conselho do Município – CM; 

2. Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - CMDE; 
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SUBSEÇÃO I 

DA CHEFIA DE GABINETE 

 

 

Art. 21. À Chefia de Gabinete – CG compete: 

 

I. coordenar e executar as atividades referentes ao funcionamento do 

gabinete do Chefe do Poder Executivo Municipal; 

II. coordenar a integração das ações da Administração Municipal; 

III. assessorar o Prefeito para o desempenho de suas atribuições, 

especialmente os assuntos relacionados com a coordenação política 

administrativa; 

IV. preparar, registrar, publicar e expedir os atos oficiais do Prefeito em 

total integração com os demais órgãos da Administração Municipal; 

V. promover a publicação das leis, decretos, portarias e demais atos 

administrativos; 

VI. organizar, numerar, registrar e manter sob sua responsabilidade e 

guarda os livros de registro de leis, decretos, portarias, protocolo geral, 

protocolos de processos administrativos; da mesma forma o livro de 

transmissão de cargo de Prefeito e Vice-Prefeito e livro de termo de 

posse de servidores nomeados  e outros atos normativos pertencentes 

ao Executivo Municipal; 

VII. avaliar as ações de governo e da administração dos gestores, no 

âmbito dos órgãos integrantes da Administração Municipal; 

VIII. assistir ao Prefeito no atendimento aos munícipes e demais 

autoridades; 

IX. coordenar as medidas inerentes à segurança e defesa destinadas a 

prevenir consequências de eventos desastrosos e socorrer a 

população e as áreas atingidas pelos eventos; 

X. planejar e fazer executar todos os serviços administrativos e de 

secretaria ao Chefe do Executivo; 

XI. efetuar o controle de prazo do processo legislativo referente a 

requerimentos, informações, respostas à indicações e apreciação de 

projetos pela Câmara; 

XII. colaborar com os órgãos da Administração Municipal fornecendo 

subsídios para a formulação de políticas públicas, planos, projetos e 

programas de interesse do Município; 

XIII. desenvolver atividades visando a geração de emprego; 

XIV. executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Prefeito 

Municipal. 
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SUBSEÇÃO II 

DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 

Art. 22. À Procuradoria Geral do Município - PGM compete: 

 

I. representar o município em todos os juízos e instâncias; 

II. examinar os aspectos jurídicos dos atos administrativos; 

III. processar inquéritos e sindicâncias; 

IV. promover a cobrança judicial da dívida ativa do município; 

V. assessorar o Prefeito Municipal e as unidades administrativas em 

assuntos jurídicos; 

VI. emitir pareceres sobre questões jurídicas, administrativas e fiscais; 

VII. executar os serviços de ordem jurídica, destinados à cobrança da 

dívida ativa e de quaisquer outros créditos do município, bem como a 

sua defesa nas ações que lhe forem contrárias; 

VIII. cooperar com o Prefeito no estudo e elaboração de projetos de leis e 

examinar, sob o ponto de vista jurídico, os autógrafos encaminhados à 

sanção do Prefeito, pela Câmara Municipal; 

IX. dar a redação final aos projetos de leis e outros atos administrativos, da 

competência do Poder Executivo; 

X. armazenar, disseminar, dar tratamento técnico à legislação municipal, 

federal e estadual pertinente à ação da Administração Municipal; 

XI. proceder à desapropriação amigável e judicial; 

XII. promover e executar a política de proteção ao consumidor no âmbito 

municipal; 

XIII. colaborar com a Gestão Pública fornecendo subsídios para a 

formulação de políticas públicas, planos, projetos e programas de 

interesse do município; 

XIV. manter atualizada a coletânea de leis municipais, bem como a 

legislação federal e estadual de interesse do município; 

XV. promover ações administrativas e/ou jurídicas de interesse da 

Administração Municipal; 

XVI. defender administrativamente e/ou juridicamente o município de ações 

contra ele impetradas; 

XVII. executar outras tarefas correlatas e determinadas pelo Prefeito 

Municipal. 
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SUBSEÇÃO III 

DA GERÊNCIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 

 

 

Art. 23. À Gerência Executiva dos Conselhos Municipais – GECOM 

compete: 

 

I. congregar em uma única sede todos os conselhos municipais de 

direitos constituídos no município, conforme a respectiva legislação; 

II. atuar na formulação de estratégias para o controle social preconizado 

nas leis; 

III. coordenar, preparar, agilizar e apoiar todas as reuniões ordinárias e 

extraordinárias dos conselhos municipais; 

IV. preparar, registrar e publicar os atos oficiais dos conselhos municipais 

em total integração com os demais órgãos da Administração Municipal; 

V. efetuar o controle de prazos e agendar as datas para realização das 

reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos; 

VI. assessorar os conselhos municipais no desempenho de suas 

atribuições; 

VII. dar redação final às resoluções e demais atos dos conselhos 

municipais; 

VIII. emitir pareceres sobre questões jurídicas e administrativas dos 

conselhos municipais; 

IX. guardar, zelar e manter em ordem os documentos, atos, resoluções e 

livros oficiais dos conselhos municipais; 

X. promover programas permanentes de capacitação e aperfeiçoamento 

dos conselheiros municipais em suas respectivas áreas de atuação; 

XI. colaborar e fornecer aos conselhos e aos diversos órgãos da 

Administração Municipal, dados, análises e estudos relacionados com 

o campo funcional da unidade; 

XII. executar outras tarefas correlatas que lhes forem atribuídas pelo 

Prefeito Municipal. 

 

Art. 24. A Gerência Executiva dos Conselhos Municipais - GECOM terá a 

seguinte estrutura: 

 

a) órgãos de deliberação coletiva, cujas competências constam ou 

constarão de legislação ou regulamento próprio: 

 

1. Conselho do Município - CM; 
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2. Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico - CMDE; 

3. Conselho Municipal de Saúde - CMS; 

4. Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; 

5. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA; 

6. Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CTCA; 

7. Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI; 

8. Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM; 

9. Conselho Municipal da Juventude - CMJ; 

10. Conselho Municipal da Cidade - CMCID; 

11. Conselho Municipal do Programa de Garantia de Renda Mínima 

- CMPR; 

12. Conselho Municipal de Segurança Alimentar - CMSA; 

13. Conselho Municipal de Educação - CME; 

14. Conselho Municipal de Alimentação Escolar; 

15. Conselho Municipal de Cultura - CMC; 

16. Conselho Municipal de Esportes - COME; 

17. Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - 

CMDRS; 

18. Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA; 

19. Conselho Municipal de Segurança Pública - CMSP. 

 

a) órgão de execução: 

 

1. Coordenação de Assistência e Apoio Administrativo. 

 

 

SUBSEÇÃO IV 

DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E CONVÊNIOS 

 

 

Art. 25. À Assessoria de Relações Institucionais e Convênios - ARIC 

compete: 

 

I. assistir ao Prefeito no desempenho de suas atribuições relacionadas a 

interlocução com todas as secretarias municipais e demais órgãos e 

entidades do poder público municipal; 

II. assessorar o Prefeito no desempenho de suas atribuições relacionadas 

aos órgãos do poder federal e estadual; 
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III. promover articulações de ações visando a modernização da gestão 

municipal; 

IV. atuar efetivamente, no âmbito dos órgãos que compõem a estrutura do 

Governo Federal e Estadual, visando agilizar o trâmite dos pleitos de 

interesse do município; 

V. acompanhar e agilizar o andamento dos convênios e contratos com 

órgãos do governo federal e estadual, em articulação com as diversas 

áreas da administração pública; 

VI. executar outras tarefas correlatas e determinadas pelo Prefeito 

Municipal. 

 

 

SUBSEÇÃO V 

DA ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO 

 

 

Art. 26. À Assessoria Técnica de Planejamento - ATEP compete: 

 

I. assistir diretamente ao Prefeito no desempenho de suas funções; 

II. acompanhar a execução do planejamento geral dos órgãos da 

Administração Municipal; 

III. desenvolver e acompanhar a execução de projetos especiais 

desenvolvidos pela Administração Municipal; 

IV. acompanhar o desenvolvimento e execução do plano de governo; 

V. coordenar e controlar a elaboração das propostas do orçamento 

plurianual e do orçamento-programa; 

VI. proceder o acompanhamento da aplicação do Plano Diretor Urbano e 

de Desenvolvimento do Município; 

VII. preparar estudos, pareceres e minutas, bem como colher dados, 

informações e subsídios, interna ou externamente, em apoio às 

decisões do Prefeito; 

VIII. emitir pareceres sobre assuntos que envolvam indagações técnicas; 

IX. assistir às unidades da administração no desempenho de suas 

atribuições e responsabilidades técnicas; 

X. executar outras tarefas correlatas e determinadas pelo Prefeito 

Municipal. 

 

 

SUBSEÇÃO VI 

DA ASSESSORIA DISTRITAL 
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Art. 27. À Assessoria Distrital – ADI compete: 

 

I. assistir ao Prefeito na coordenação, supervisão e controle das 

unidades administrativas municipais, da administração direta e indireta, 

dentro do distrito; 

II. propor ao Prefeito a contratação de pessoal, quando for o caso, 

objetivando a implementação dos programas  governamentais no 

distrito; 

III. prestar informações que lhes forem solicitadas pelo Prefeito e 

secretários municipais; 

IV. executar outras tarefas correlatas que lhes forem atribuídas pelo 

Prefeito Municipal. 

 

 

SUBSEÇÃO VII 

DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS 

 

 

Art. 28. À Coordenação de Comunicação e Eventos – CCE compete: 

 

I. assistir diretamente o Gabinete do Prefeito e as Secretarias Municipais 

no âmbito de sua área de ação; 

II. prestar assessoria política e de comunicação social ao Prefeito e aos 

demais dirigentes dos órgãos do Governo Municipal; 

III. promover o relacionamento entre a municipalidade, imprensa e 

propiciar canais de comunicação com a administração, visando a 

divulgação das atividades administrativas da Prefeitura; 

IV. coordenar as entrevistas do Prefeito; 

V. manter o Prefeito informado sobre noticiários de interesse; 

VI. organizar, executar e estabelecer o contato direto com os veículos de 

comunicação para a divulgação das ações e eventos do Governo 

Municipal; 

VII. promover pesquisas de opinião pública de interesse do Município; 

VIII. acompanhar diariamente os noticiários oficiais e extraoficiais de 

interesse do Município; 

IX. registrar as audiências, visitas e reuniões de que deva participar o 

Prefeito; 

X. coordenar as cerimônias de inauguração de obras, eventos ou 

atividades político-administrativas do prefeito; 
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XI. coordenar conjuntamente com a Coordenação de Cultura os festejos 

tradicionais do município; 

XII. executar outras tarefas correlatas e determinadas pelo Prefeito 

Municipal. 

 

 

SUBSEÇÃO VIII 

DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 

Art. 29. À Controladoria Geral do Município – CGM compete: 

 

§1º. A coordenação e a execução das atribuições do Sistema de Controle 

Interno da Prefeitura Municipal, observadas as atribuições determinadas na 

Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município, Lei 

Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, além das finalidades e 

atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº 191/2006, de 29 de setembro de 2006, 

com o escopo de: 

 

I. assegurar à Administração Pública Municipal: 

 

a) a economicidade na execução dos programas de governo e dos 

orçamentos do município, através de custos adequados; 

b) a eficiência na aplicação dos recursos públicos e no alcance dos 

objetivos; 

c) a eficácia no alcance das metas e na obtenção dos resultados 

planejados; 

d) a efetividade da ação governamental junto à sociedade. 

 

II. avaliar as ações governamentais e a gestão fiscal dos administradores 

municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de 

receitas, e ainda: 

 

a) avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a 

execução dos programas de governo e os orçamentos do Município; 

b) colaborar e controlar o alcance do atingimento das metas fiscais de 

resultado primário e nominal; 
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c) colaborar e controlar o alcance do atingimento das metas físicas das 

ações de governo e os resultados dos programas de governo 

através dos indicadores de desempenho indicados no Plano 

Plurianual, quanto à eficácia, a eficiência e a efetividade da gestão 

nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Municipal; 

d) comprovar a legitimidade dos atos de gestão; 

e) exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 

como dos direitos e haveres do Município; 

f) auxiliar o controle externo no exercício de sua missão institucional; 

g) realizar o controle do cumprimento dos limites constitucionais 

relativamente à aplicação mínima de recursos financeiros na 

manutenção e desenvolvimento do ensino e com ações e serviços 

de saúde; 

h) realizar o controle da obediência aos limites estabelecidos na Lei 

Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000; 

i) realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de 

despesas em restos a pagar; 

j) supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes para o retorno da 

despesa total de pessoal com respectivo limite, caso necessário, nos 

termos dos artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº 101, de 04 de 

maio de 2000; 

k) tomar providências indicadas pelo Poder Executivo, conforme o 

disposto no art. 31 de LC 101/2000, para a recondução do montante 

da dívida consolidada aos respectivos limites; 

l) efetuar o controle da destinação de recursos oriundos da alienação 

de ativos, tendo em vista as restrições legais previstas na LC 

101/2000; 

m)  realizar o controle sobre o cumprimento do limite de gastos totais do 

Poder Legislativo Municipal, inclusive no que se refere ao 

atingimento de metas fiscais, nos termos da Constituição Federal e 

da LC 101/2000, informando sobre a necessidade de providências; 

n) cientificar as autoridades responsáveis e aos órgãos de controle 

externo quando constatadas ilegalidades ou irregularidades na 

Administração Municipal. 

 

§2º. Para o cumprimento das atribuições previstas nos incisos anteriores a 

Controladoria Geral: 
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I. determinará, quando necessário, a realização de inspeção ou auditoria 

sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a 

responsabilidade de órgãos e entidades públicas e privadas; 

II. disporá sobre a necessidade da instauração de serviços seccionais de 

controle interno na administração direta e descentralizada, ficando, 

todavia, a designação dos servidores a cargo dos responsáveis pelos 

respectivos órgãos e entidades; 

III. regulamentará as atividades através de instruções normativas, 

inclusive quanto às denúncias encaminhadas à Controladoria Geral 

sobre irregularidades e ilegalidades na Administração Municipal pelos 

cidadãos, partidos políticos, organizações da sociedade civil, inclusive 

de sindicatos; 

IV. emitirá parecer sobre as contas tomadas ou prestadas por órgãos e 

entidades relativas a recursos públicos repassados pelo Município; 

V. verificará as prestações ou tomadas de contas dos recursos públicos 

recebidos pelo Município, decorrentes de transferências voluntárias da 

União ou dos Estados; 

VI. opinará em prestações ou tomadas de contas, exigidas por força de 

legislação; 

VII. instituirá condições para o exercício do controle social sobre os 

programas contemplados com recursos oriundos de orçamentos 

municipais; 

VIII. concentrará as consultas a serem formuladas pelas seccionais 

responsáveis por controle interno; 

IX. responsabilizar-se-á pela disseminação de informações técnicas e 

legislativas aos responsáveis pelas seccionais de controle interno; 

X. realizará treinamentos aos servidores de departamentos e seccionais 

integrantes do Sistema de Controle Interno. 

 

 

SEÇÃO II 

DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

 

Art. 30. À Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento – SEFAP 

compete: 

 

I. quanto à área de Finanças: 
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a) desenvolver atividades relacionadas à tributação, através do 

lançamento, arrecadação, controle e fiscalização dos tributos e 

demais receitas municipais, bem como a cobrança da dívida ativa; 

b) executar a política fiscal do município; 

c) coordenar e executar a fiscalização de posturas municipais: 

d) cadastrar, lançar, e arrecadar as receitas e rendas municipais e 

exercer a fiscalização tributária; 

e) desenvolver atividades de recebimento, guarda e movimento de 

dinheiro e outros valores; 

f) desenvolver atividades relacionadas ao cadastro fiscal e imobiliário; 

g) estudar e atualizar, juntamente com o Gabinete do Prefeito e 

Procuradoria Geral do Município, a legislação tributária e fiscal do 

Município; 

h) manter sob guarda e responsabilidade o livro de registros de 

contratos administrativos e o livro de registro de licitações; 

i) executar todos os procedimentos de licitações para compra de 

materiais, obras e serviços necessários às atividades da Prefeitura; 

j) estabelecer e acompanhar o arquivamento de todas as 

correspondências recebidas e expedidas, com rigoroso controle de 

numeração referente aos processos licitatórios; 

k) manter permanentemente atualizado o cadastro de todos os 

fornecedores; 

l) executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Prefeito 

Municipal. 

 

II. quanto à área de Administração: 

 

a. execução, coordenação e controle das atividades referentes à 

administração de pessoal; 

b. execução das atividades relativas ao plano de classificação de 

cargos, ao recrutamento, ao treinamento, a seleção do regime 

jurídico, a coordenação de pagamento, aos controles funcionais, 

financeiros e de assentamento de servidores, executando a política 

de atualização do quadro de pessoal, denunciando os excessos e 

opinando pelos provimentos e as demais atividades de 

administração de pessoal da Prefeitura; 

c. organizar, numerar, registrar e manter sob sua responsabilidade e 

guarda as pastas individuais dos servidores, livros de ponto, 

protocolos de requerimentos, protocolos de processos 

administrativos, cópias dos termos de posse dos servidores 
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nomeados e outros atos normativos pertencente a Administração 

Pública Municipal; 

d. fixar diretrizes e avaliar os programas de treinamento de pessoal; 

e. organizar e manter registros e assentamento sobre a vida funcional 

e financeira dos funcionários; 

f. dar assistência ao servidor municipal; 

g. promover atividades relacionadas com a padronização, compra, 

estocagem, controle e distribuição de todo material utilizado na 

Prefeitura; 

h. controlar o patrimônio mobiliário e imobiliário da sede da Prefeitura; 

i. coordenar, controlar e executar as atividades relativas à vigilância e 

segurança dos próprios munícipes; 

j. promover a organização e manutenção de sistemas de registro que 

propicie a pronta localização e obtenção da situação de qualquer 

documento ou processo em andamento na Prefeitura; 

k. guardar e manter os documentos oficiais, providenciando a extinção 

daqueles considerados inservíveis; 

l. coordenar, controlar e executar as atividades relativas à reprodução 

de documentos; 

m. promover a abertura e fechamento das dependências da sede da 

Prefeitura Municipal; 

n. coordenar, controlar e executar os serviços de zeladoria e de copa 

da Prefeitura Municipal; 

o. planejar e fazer executar os serviços administrativos da secretaria; 

p. colaborar com o Gabinete do Prefeito e demais secretarias 

fornecendo subsídios para a formulação de políticas públicas, 

planos, projetos e programas de interesse do Município; 

q. coordenar e executar as atividades de hasteamento das bandeiras 

Nacional, Estadual e do Município, de acordo com a legislação 

pertinente; 

r. desenvolver atividades visando a geração de emprego; 

s. planejar, organizar, coordenar e executar os serviços inerentes à 

vigilância, guarda e proteção dos bens, das instalações e dos 

serviços públicos municipais; 

t. executar outras tarefas correlatas e determinadas pelo Prefeito 

Municipal. 

 

III. quanto à área de Planejamento: 
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a) realizar o planejamento geral do Poder Executivo em conjunto com 

os órgãos da administração direta e indireta do município; 

b) executar o empenhamento e a liquidação da despesa pública 

municipal; 

c) efetuar a escrituração sintética e analítica da receita, nos seus 

aspectos patrimonial, orçamentário e financeiro; 

d) fazer o acompanhamento permanente do patrimônio em 

conformidade com os inventários; 

e) elaborar os balancetes mensais da receita e despesa e os balanços 

gerais do exercício; 

f) elaborar as prestações de contas dos recursos transferidos para o 

município por outras esferas de governo, tudo de forma tal que 

permita a ampla visualização do comportamento financeiro do 

Município, para permitir o pleno exercício do planejamento; 

g) desenvolver, em todos os órgãos da Administração Municipal, os 

processos de pesquisa, análise e planejamento, com o objetivo de 

orientar a política de governo de Iuiu; 

h) examinar, com todas as unidades das secretarias municipais, a 

qualidade e eficiência das operações administrativas e da prestação 

de serviços, propondo medidas necessárias ao melhor atendimento 

da população; 

i) elaborar, atualizar e promover a execução dos planos municipais de 

desenvolvimento, coordenação, controle e avaliação das atividades 

desenvolvidas pela Prefeitura; 

j) coordenar e controlar a elaboração das propostas do orçamento 

plurianual e do orçamento–programa; 

k) aprovar os projetos e medidas administrativas e técnicas 

relacionadas direta e indiretamente aos planos e programas; 

l) elaborar, aperfeiçoar e atualizar a Lei de Diretrizes Orçamentárias - 

LDO ; 

m)  efetuar a programação e controle da execução orçamentária; 

n) elaborar, em colaboração com os demais órgãos da Prefeitura, a 

proposta orçamentária anual; 

o) administrar e gerenciar atividades relativas ao processamento de 

dados da Prefeitura, racionalizando os sistemas administrativos, 

inclusive na área de informática; 

p) organizar e manter sob permanente controle, cópias dos convênios, 

acompanhando-os permanentemente até a fase final de aprovação 

pelo tribunal de contas respectivo; 

q) zelar pelo cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
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r) executar outras tarefas correlatas e determinadas pelo Prefeito 

Municipal; 

s) À Assessoria Jurídica, dentre as suas atribuições estão as de: 

auxiliar a secretaria, em assuntos de natureza jurídica; examinar as 

minutas de legislação que visem normatizar assuntos relacionados 

às suas atribuições; emitir opinião e aprovar minutas de editais de 

licitação, de contratos,  acordos e  ajustes firmados pelo Município 

de Iuiu, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, 

Administração e Planejamento; acompanhar a tramitação, no 

Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia 

e na Câmara Municipal de Iuiu, dos projetos de leis relacionados às 

atribuições da secretaria; 

t) assessorar as demais secretarias, relativamente aos aspectos 

jurídicos, na elaboração de minutas de contratos, ajustes e 

convênios. 

 

Art. 31. A Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento - SEFAP 

terá a seguinte estrutura: 

 

I. órgãos de deliberação coletiva, cujas competências constam ou 

constarão de legislação ou regulamentos próprios: 

 

a) Comissão Permanente de Licitação – COPEL; 

b) Comissão Especial de Avaliação de Desempenho – CEADE; 

c) Comissão Permanente de Sindicância – COPES; 

d) Comissão de Perícia Médica – COPME. 

 

II. órgãos de execução: 
 
a) Assessoria Jurídica; 

 
b) Departamento de Administração e Recursos Humanos: 

 
1. Setor de Processamento de Folha e Controle de Ponto; 

2. Setor de Protocolo e Arquivo; 
3. Setor de Manutenção em Informática; 
4. Setor de Manutenção em Ar Condicionado; 
5. Setor de Vigilância Municipal. 

 
III. Departamento de Arrecadação Tributária e Tesouraria: 

 
a) Setor de Cadastro Imobiliário e Fiscalização; 
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b) Setor de Tributação, Arrecadação e Cobrança. 
 

IV. Departamento de Licitações e Contratos. 
 

V. Departamento de Compras e Execução de Contratos: 
 
a. Setor de Material e Almoxarifado; 
b. Setor de Patrimônio Público. 

 
VI. Departamento de Planejamento, Orçamento e Contabilidade: 

 
a) Setor de Empenho de Despesas; 
b) Setor de Liquidação de Despesas; 
c) Setor de Acompanhamento e Execução Orçamentária. 

 

VII. Coordenação de Sistema Integrado de Gestão e Auditoria. 
 

 

SEÇÃO III 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

 

 

Art. 32. À Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA 

compete: 

 

I. coordenar, executar e manter os serviços de obras públicas; 

II. orientar, controlar e executar as atividades referentes à manutenção de 

parques, praças, jardins e outros logradouros, limpeza pública e 

administração dos cemitérios; 

III. manter os serviços de iluminação pública e dos prédios municipais; 

IV. aprovar e fiscalizar o cumprimento das normas referentes o 

parcelamento, desdobramento, fracionamento, zoneamento e 

loteamento de terrenos; 

V. exercer o controle e a fiscalização de obras particulares, loteamentos e 

serviços concedidos ou permitidos pelo município; 

VI. executar os serviços de topografia e desenho; 

VII. elaborar e fiscalizar os projetos de obras públicas; 

VIII. elaborar projetos arquitetônicos, estruturais, elétricos e hidráulicos; 

IX. aprovar projetos de obras públicas; 

X. conservar, construir ou fazer construir os prédios municipais; 

XI. manter atualizada a planta cadastral do município; 
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XII. regularizar todos os loteamentos e parcelamentos, ocupados ou 

efetuados pela Prefeitura Municipal; 

XIII. realizar a abertura, implantação, urbanização e conservação de vias 

públicas, estradas e caminhos municipais; 

XIV. a administração e manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos 

do Poder Executivo e demais atividades que lhe forem atribuídas; 

XV. analisar e aprovar projetos de obras particulares, loteamentos, 

fracionamentos e desmembramentos de áreas; 

XVI. colaborar com o  fornecimento de   dados, análises e estudos 

relacionados com o campo funcional da unidade; 

XVII. conservar, interna e externamente, os prédios públicos da Prefeitura; 

XVIII. fiscalizar o cumprimento das normas referentes às posturas municipais 

no seu campo de atuação; 

XIX. promover a execução das atividades relativas a urbanização e 

habitação popular no âmbito do Governo Municipal; 

XX. manter o controle, guarda e conservação da frota de veículos, 

máquinas e equipamentos do município; 

XXI. manter o controle do trânsito e sinalização das vias públicas; 

XXII. executar a manutenção das estradas, pontes e bueiros; 

XXIII. manter o controle de aquisição e fornecimento de peças, consumo de 

combustíveis e lubrificantes; 

XXIV. elaborar plano de manutenção preventiva e corretiva para a frota 

municipal; 

XXV. produzir e expedir relatórios detalhados, dos controles relacionados 

com a frota e aos servidores; 

XXVI. formular diretrizes e promover a implantação e execução de planos, 

programas, projetos e ações relacionadas ao esporte e ao lazer no 

âmbito municipal; 

XXVII. captar recursos técnicos, humanos e financeiros, visando o 

desenvolvimento das atividades de esporte, lazer e de divulgação dos 

eventos; 

XXVIII. apoiar e estimular as instituições locais que atuam na área esportiva; 

XXIX. promover e difundir a prática desportiva, de lazer e recreação junto à 

comunidade; 

XXX. executar outras tarefas correlatas e determinadas pelo Prefeito 

Municipal. 

 

Art. 33. A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA terá 

seguinte estrutura: 
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I. órgãos de deliberação coletiva, cujo competências constam ou 
constarão de legislação ou regulamento próprio: 

 

a) Conselho Municipal de Esportes - COME; 
b) Liga Desportiva de Iuiu - LDI. 

 

II. órgãos de execução: 
 

a) Departamento de Manutenção, Abastecimento e Controle de 

Veículos e Máquinas: 

 

1. Setor de Abastecimento de Veículos e Máquinas; 

2. Setor de Oficina e Manutenção I e II; 

3. Setor de Manutenção de Estradas Vicinais. 

 

b) Departamento de Engenharia, Projetos e Acompanhamento de 

Obras: 

 

1. Coordenação de Obras e Serviços Públicos; 
2. Setor de Serviços Gerais. 

 

c) Departamento da Limpeza Urbana: 
 

1. Setor de Varrição das Vias Públicas I e II – Sede e Distrito; 
2. Setor de Poda, Remoção de Árvores e Entulhos; 
3. Setor de Manutenção de Praças e Jardins. 

 

d) Departamento de Recursos Hídricos e Energia: 
 

1. Setor de Manutenção e Fiscalização de Água e Energia. 
 

e) Coordenação Municipal de Esportes: 

 

1. Setor de Futebol de Campo, Futsal e Vôlei I e II (sede e distrito). 

 

 

SEÇÃO IV 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 

 

Art. 34. À Secretaria de Saúde – SESAD compete: 

 



   PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU 
 

 ESTADO DA BAHIA 
 

E-mail: pmiuiugp@hotmail.com      -       CNPJ: 16.416.158/0001-87 

  

 

 
_____________________________________________________________________ 

Praça Abílio Pereira, nº 232 – Centro     |     Telefone: (77) 3682-2122/3682-2009 

I. executar as políticas, programas, ações e serviços de saúde, de forma 

universalizada e igualitária; 

II. cumprir a legislação vigente e pertinente, de modo especial as 

disposições constitucionais, inclusive aquelas previstas nos artigos 196 

a 200 da Constituição Federal; 

III. executar todas as atribuições e competências do município, nos termos 

da Lei Maior e da Legislação Federal que instituiu o SUS – Sistema 

Único de Saúde; 

IV. gerenciar as atividades e executar as deliberações do Conselho 

Municipal de Saúde; 

V. coordenar e executar as metas, diretrizes e prioridades estabelecidas 

no Plano Municipal de Saúde; 

VI. elaborar e apresentar programas e ações de saúde preventiva; 

VII. executar, no âmbito municipal, a política, ações e serviços de vigilância 

sanitária e epidemiológica; 

VIII. promover, participar e executar programas e campanhas de saúde 

pública; 

IX. supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços técnico-profissionais 

contratados na área da saúde; 

X. gerenciar os programas de saúde da família, de agentes comunitários 
de saúde, da saúde da mulher, do aleitamento materno, de 
alimentação e nutrição, de prevenção, de controle e assistência aos 
portadores de doenças sexualmente transmissíveis; 

XI. representar o Município em conselhos e consórcios intermunicipais, 
regionais e microrregionais de saúde; 

XII. responsabilizar-se pela gestão do Fundo Municipal de Saúde; 
XIII. acompanhar e executar as normas reguladoras emanadas pelas 

autoridades de saúde do Governo Federal e Estadual; 
XIV. atuar com perfeita integração com os demais órgãos da estrutura 

orgânica da Administração Municipal, para a eficácia de 
implementação e execução de planos, ações e projetos de saúde e de 
saneamento básico urbano ou rural; 

XV. manter, diretamente ou através de convênio, serviços de assistência 
médica e odontológica no município; 

XVI. promover campanhas de vacinação e de esclarecimento público; 
XVII. realizar estudos e pesquisas relacionadas à saúde pública municipal; 

XVIII. prestar orientação técnica à Secretaria de Educação nos programas de 
assistência escolar; 

XIX. desenvolver atividades visando a geração de emprego; 
XX. executar outras tarefas correlatas e determinadas pelo Prefeito 

Municipal. 
 
Art. 35. A Secretaria de Saúde – SESAD terá a seguinte estrutura: 
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I. órgão de deliberação coletiva, cujas competências constam ou 
constarão de legislação ou regulamento próprio: 
 
a) Conselho Municipal de Saúde. 

 
II. órgãos de execução: 

 
a) Departamento de Planejamento e Gestão: 

 
1. Coordenação da Atenção Básica; 
2. Setor de Processamentos de Dados e Informações. 

 
b) Coordenação de Regulação, Avaliação e Auditoria: 

 
1. Setor de Marcação. 

 
III. Coordenação de Vigilância Epidemiológica e Sanitária: 

 
a) Setor de Vigilância Epidemiológica; 

 

b) Setor de Vigilância Sanitária. 
 

IV. Coordenação de Assistência Farmacêutica: 
 
a) Setor de Distribuição e Controle. 

 
V. Unidade de Saúde da Família (PSF) – Sede I e II; 

 
VI. Unidade de Saúde da Família (PSF) – Distrito de Pindorama; 

 
VII. Hospital Municipal. 
 

 

SEÇÃO V 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A POBREZA 

 

 

Art. 36. À Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza - 

SEDES compete: 

 

I. planejar, coordenar, executar e fiscalizar as políticas de 

desenvolvimento social, segurança alimentar e nutricional e de 

assistência e promoção social do município; 
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II. realizar em celebração com entidades públicas e privadas, programas 

de capacitação de mão-de-obra e sua integração ao mercado de 

trabalho local; 

III. assistir técnica e materialmente às sociedades de bairros e outras 

formas de associação que tenham como objetivo a melhoria das 

condições de vida dos habitantes de áreas periféricas; 

IV. executar políticas sociais, especialmente aquelas voltadas à atenção e 

amparo ao idoso, à criança, ao adolescente e às entidades civis com 

fins sociais estabelecidas no município, conforme preceitua a Lei 

Orgânica de Assistência Social – LOAS e legislação constitucional ou 

infraconstitucional; 

V. gerenciar a atuação dos conselhos municipais cujas atividades estejam 

voltadas à área social; 

VI. atuar de forma integrada com os demais órgãos de governo, para 

atingir as metas e executar as prioridades da assistência social, de 

forma universalizada a toda população; 

VII. estabelecer diretrizes e cumprir metas relativas à educação e à 

assistência social; 

VIII. responsabilizar-se pela gestão do Fundo Municipal de Assistência 

Social; 

IX. responsabilizar-se pela gestão do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente; 

X. acompanhar as atividades do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar e de outros conselhos 

ligados às mesmas atribuições; 

XI. coordenar e participar da execução de todos os programas sociais do 

Governo Federal e Estadual implantados no município ou que a 

Administração Municipal tenha aderido; 

XII. promover assistência comunitária, com envolvimento de jovens, dos 

clubes de mães, associações comunitárias e outros entes da 

sociedade, cujo fim seja o desenvolvimento de ações sociais e 

comunitárias; 

XIII. integrar suas ações, sempre que possível, com as ações desenvolvidas 

pela Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e Cultura, 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, e com os demais órgãos da 

Administração Municipal; 

XIV. promover e executar políticas destinadas à melhoria das condições 

habitacionais e para debelar as carências habitacionais no âmbito 

municipal; 
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XV. desenvolver programas visando o atendimento das necessidades 

sócio- econômicas da população carente; 

XVI. assessorar o estabelecimento de convênios com instituições de 

assistência social e fiscalizar a sua execução e as demais atividades 

que lhes forem atribuídas; 

XVII. coordenar, controlar e avaliar as atividades de assistência social 

prestadas por instituições da comunidade que recebem subvenção ou 

auxílio da Prefeitura Municipal; 

XVIII. incrementar e desenvolver programas de natureza social, a cargo do 

Município e/ou supletivamente ao Estado e a União; 

XIX. colaborar e fornecer à Secretaria de Finanças, Administração e 

Planejamento – SEFAP, dados, análises e estudos relacionados com o 

campo funcional da unidade; 

XX. desenvolver atividades e programas em conjunto com o Fundo Social 

de Solidariedade; 

XXI. desenvolver atividades visando a geração de emprego; 

XXII. prestar assistência direta ou através de convênios a programas e 

projetos voltados a grupos especiais com problemas específicos, tais 

como: menor, idoso, portador de necessidades especiais, toxicômano e 

outros; 

XXIII. executar outras atividades correlatas determinadas pelo Prefeito 

Municipal. 

 
Art. 37. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza - 

SEDES terá a seguinte estrutura: 
 
I. órgãos de deliberação coletiva cujas competências constam ou 

constarão de legislação ou de regulamentos próprios: 
 
a) Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; 
b) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA; 
c) Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente - CTCA; 
d) Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI; 
e) Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM; 
f) Conselho Municipal da Juventude - CMJ; 
g) Conselho Municipal da Cidade - CMCID; 
h) Conselho Municipal do Programa de Garantia de Renda Mínima - 

CMPR; 
i) Conselho Municipal de Segurança Alimentar - CMSA; 
j) Comissão Municipal de Emprego - CME; 
k) Comissão Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família - 

CPBF; 
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l) Comissão Municipal de Controle Social do Programa - CSP; 
m)  Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC. 

 
II. órgãos de execução: 

 
a) Departamento de Assistência Social, Programas e Gestão: 

 
1. Setor de Atenção à Juventude; 
2. Setor de Atenção ao Idoso; 
3. Setor de Expedição de Carteira de Identidade, de Trabalho e 

de Reservista. 
 

b) Coordenação de Cadastramento e Acompanhamento de 
Beneficiários; 
 

c) Coordenação do Centro de Referência de Assistência Social – 
CRAS I e II. 

 

 

SEÇÃO VI 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

 

Art. 38. À Secretaria de Educação e Cultura – SEDUC compete: 

 

I. promover o planejamento e a execução dos programas, projetos e 

atividades relacionadas à educação, prioritariamente na educação 

infantil e no ensino fundamental, nos termos das disposições 

estabelecidas pelo Sistema Municipal de Ensino; 

II. cumprir as disposições da legislação pertinente, especialmente do 

artigo 205 e seguintes da Constituição Federal, das Legislações  

Federais, que dispõem sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação Básica - FUNDEB, Plano Nacional de Educação – PNE, e de 

outras normas legais que venham a ser inseridas no ordenamento 

jurídico e de interesse da educação; 

III. promover e gerenciar o Sistema Municipal de Ensino e do Plano de 

Carreira, Cargos e Remuneração do Magistério Público Municipal, 

responsabilizando-se por sua execução e fiscalização; 

IV. manter programas permanentes de profissionalização, capacitação e 

aperfeiçoamento dos profissionais do magistério municipal; 

V. coordenar a atuação dos conselhos municipais ligados à educação; 
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VI. coordenar a formulação e a permanente atualização e adequação do 

Plano Municipal de Educação - PME, em consonância com o Plano 

Nacional de Educação - PNE, bem como prover sua implantação e 

execução; 

VII. atuar em consonância com o Sistema Estadual de Ensino; 

VIII. elaborar planos de aplicação dos recursos vinculados à educação, 

especialmente aqueles decorrentes do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB e do Salário 

Educação; 

IX. operacionalizar os programas próprios do município, para o 

desenvolvimento do ensino e os programas de governo das esferas 

superiores, dos quais o município seja partícipe ou a ele tenha, de 

qualquer forma, aderido; 

X. participar dos programas oficiais de assistência aos educandos e às 

suas famílias; 

XI. participar e promover o efetivo funcionamento do Conselho Municipal 

de Educação e do Conselho de Alimentação Escolar; 

XII. promover, incentivar e desenvolver as atividades de educação infantil e 

do ensino fundamental, coordenando e controlando o seu 

cumprimento; 

XIII. coordenar e controlar os programas de alimentação escolar; 

XIV. promover e manter a alfabetização de jovens e adultos no município; 

XV. promover o intercâmbio com outras entidades afins, propondo 

convênios ou programas de atuação conjunta de interesse para o 

Município; 

XVI. executar programas que objetivem elevar o nível de preparação dos 

professores; 

XVII. aprovar os programas de cursos de ensino supletivo, complementares 

ou profissionalizantes, controlando e coordenando o seu cumprimento; 

XVIII. colaborar e fornecer ao Gabinete do Prefeito e à Secretaria de 

Finanças, Administração e Planejamento, dados, análises e estudos 

relacionados com o campo funcional de sua unidade; 

XIX. promover, incentivar, desenvolver e coordenar programas e atividades 

de assistência social, cultura e esportes nas escolas, em parceria com 

os respectivos órgãos; 

XX. promover e incentivar pesquisas escolares junto à Biblioteca Municipal, 

dando condições para a realização das mesmas; 

XXI. manter intercâmbio com bibliotecas escolares dentro do município e 

fora dele, integrando procedimentos e atividades; 



   PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU 
 

 ESTADO DA BAHIA 
 

E-mail: pmiuiugp@hotmail.com      -       CNPJ: 16.416.158/0001-87 

  

 

 
_____________________________________________________________________ 

Praça Abílio Pereira, nº 232 – Centro     |     Telefone: (77) 3682-2122/3682-2009 

XXII. zelar pela conservação do acervo bibliográfico, mantendo-o catalogado 

e ordenado, de acordo com critérios pré-estabelecidos; 

XXIII. efetuar controle de circulação e empréstimo do acervo da biblioteca; 

XXIV. promover, incentivar, desenvolver e coordenar programas, atividades e 

campanhas educativas, culturais e institucionais sobre o trânsito, a 

cidadania e o meio-ambiente, em parceria com os respectivos órgãos; 

XXV. desenvolver atividades visando a geração de emprego; 

XXVI. planejar, coordenar e executar atividades relativas às políticas públicas 

de cultura no município; 

XXVII. promover e divulgar a cultura nos seus vários aspectos; 

XXVIII. promover intercâmbio de informações com instituições educacionais, 

propondo convênios ou programas de atuação conjunta de interesse do 

município; 

XXIX. planejar, coordenar e executar atividades relativas às políticas públicas 

da educação no município; 

XXX. planejar, coordenar e executar atividades relativas às políticas públicas 

de cultura no município; 

XXXI. promover e divulgar os eventos culturais nos seus vários aspectos; 

XXXII. promover intercâmbio de informações com instituições culturais, 

propondo convênios ou programas de atuação conjunta de interesse do 

município; 

XXXIII. executar outras tarefas correlatas e determinadas pelo Prefeito 

Municipal. 

 

Art. 39. À Secretaria de Educação e Cultura - SEDUC terá a seguinte 

estrutura: 

 

I. órgãos de deliberação coletiva cujas competências constam ou 
constarão de legislação e regulamentos próprios: 
 
a) Conselho Municipal de Educação – CME: 

 
1. Câmara do FUNDEB; 
2. Câmara de Educação Básica. 

 
b) Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CMAE; 
c) Conselho Municipal de Cultura - CMC. 

 

II. órgãos de execução: 
 
a) Coordenação de Ensino Infantil. 
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1. Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI - Escolinha 
Municipal Pedacinho do Céu (Sede); 

2. Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI - Centro de 
Educação Infantil Presidente Dilma Rousseff (Sede); 

3. Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI - Escola Municipal 
Horácio Ferreira Lima (Distrito de Pindorama); 

4. Escola Municipal de Educação Infantil - EMEI - Creche Municipal 
Nossa Senhora Aparecida (Distrito de Pindorama). 

 

b) Coordenação de Ensino Fundamental. 
 
1. Escola Municipal de Ensino Fundamental – EMEF - Centro 

Educacional Edvaldo Boaventura – CEEB (Sede); 
2. Escola Municipal de Ensino Fundamental – EMEF - Centro 

Educacional Paulo Freire – CEPF (Sede); 
3. Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF - Centro 

Educacional Duque de Caxias – CEDUC (Sede); 
4. Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF - Centro 

Educacional Lucinda Rebinato – CELUR (Distrito de Pindorama); 
5. Escola Municipal de Ensino Fundamental - EMEF - Centro 

Educacional Francisco Guedes – CEFG (Distrito de Pindorama); 
6. Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEF da Zona 

Rural: 
6.1 Escola Municipal Adília Castro de Moraes; 
6.2 Escola Municipal Cristóvão Colombo; 
6.3 Escola Municipal Júlio França; 
6.4 Escola Municipal Leôncio Nogueira; 
6.5 Escola Municipal Maria Quitéria; 
6.6 Escola Municipal São Francisco; 
6.7 Escola Municipal Santo Antônio; 
6.8 Escola Municipal Tiradentes; 
6.9 Escola Municipal Odilon Pereira; 
6.10 Escola Municipal Santa Rita; 
6.11 Escola Municipal Duque de Caxias; 
6.12 Escola Municipal Pedro Guedes; 
6.13 Escola Municipal Del Rey; 
6.14 Escola Municipal Irmã Dulce; 
6.15 Escola Municipal José Conceição Bezerra; 
6.16 Escola Municipal Santa Paulínia. 

 

c) Coordenação de Educação Integral. 
d) Coordenação de Assistência Psicossocial. 
e) Coordenação de Gestão, Projetos e Informação. 

 
1. Setor de Cadastro e Matrículas; 
2. Infocentros I e II. 
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f) Coordenação de Apoio Administrativo, Prestação de Contas e 
Serviços Gerais: 
 
1. Setor de Manutenção das Escolas; 
2. Setor de Transporte Escolar. 

 
g) Coordenação de Alimentação Escolar: 

 
1. Setor de Nutrição e Cardápio. 

 
h) Coordenação de Cultura. 

 
1. Biblioteca Municipal Luiz Eduardo Magalhães. 

 

 

SEÇÃO VII 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 

 

Art. 40. À Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA compete: 

 

I. a execução da política de desenvolvimento sustentável das atividades 

agropecuárias no município, especialmente no que tange às diretrizes 

estabelecidas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

Sustentável – CMDRS, o qual atuará sob sua coordenação; 

II. fomentar o desenvolvimento de atividades alternativas de renda, 

buscando melhor qualidade de vida para os agricultores e seus 

familiares; 

III. executar obras e serviços de infraestrutura agrícola; 

IV. promover serviços e ações de extensão rural, de assistência técnica 

especializada e de promoção do associativismo rural; 

V. prover a gestão do Fundo Municipal de Agricultura com a execução de 

política de assistência técnica e difusão de tecnologias, objetivando o 

desenvolvimento integrado das atividades agropecuárias, com atenção 

especial às propriedades rurais de menor potencialidade; 

VI. executar políticas e programas de forma integrada com as empresas 

de tecnologia agropecuária da Administração Federal e Estadual; 

VII. promover programas de profissionalização e de capacitação dos 

agricultores; 

VIII. coordenar e promover eventos, programas e ações do agribusiness e 

de geração de emprego e renda no meio rural; 

IX. difundir tecnologias agropecuárias; 
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X. desenvolver atividades, ações, projetos e programas em parcerias com 

organismos estaduais e federais, oficiais ou privados, e/ou 

conjuntamente com cooperativas agrícolas e empresas de fomento de 

produção agropecuária; 

XI. promover e executar a política de educação ambiental; 

XII. promover e executar cursos, seminários, palestras de capacitação e de 

profissionalização dos agricultores, especialmente voltados para a 

prática da administração da propriedade rural e à agregação de 

atividades econômicas alternativas junto às propriedades rurais, 

especialmente a produção de produtos agropecuários; 

XIII. atuar em conjunto com os demais órgãos do Governo Municipal, com 

destaque na execução das políticas educacionais, de saúde e de 

assistência social; 

XIV. erradicar a insuficiência estrutural de saneamento junto às 

propriedades rurais e promover ações e atividades voltadas à proteção, 

preservação e recuperação do meio ambiente; 

XV. participar da elaboração e execução de projetos e programas 

ambientais; 

XVI. promover a execução e conscientização para a preservação, 

recuperação e manutenção do meio ambiente, promovendo o 

desenvolvimento econômico sustentável; 

XVII. executar programas e ações conjuntas com a Secretaria de Saúde, 

especialmente voltadas ao saneamento; 

XVIII. incentivar o desenvolvimento de alternativas econômicas através da 

recuperação e preservação do meio ambiente, especialmente na área 

do reflorestamento; 

XIX. atuar de forma conjunta com organismos ambientais de outras esferas 

governamentais ou com organizações não governamentais de atuação 

reconhecida em práticas de conscientização, de preservação  e de 

recuperação ambiental; 

XX. executar ações pertinentes à proteção das nascentes, riachos, 

córregos e rios, inclusive nas suas encostas e bacias; 

XXI. implantar, promover e fiscalizar as feiras livres, comboios, mercados, 

açougues, postos volantes de vendas de produtos agrícolas e 

campanhas de popularização das safras; 

XXII. produzir mudas diversas para utilização nas zonas urbanas e rural; 

XXIII. desenvolver atividades visando a geração de emprego e renda; 

XXIV. promover a defesa sanitária animal e vegetal, controlando e 

inspecionando os produtos de sua origem no âmbito municipal; 
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XXV. coordenar, acompanhar e avaliar a elaboração dos planos, programas 

e projetos de desenvolvimento do setor agropecuário; 

XXVI. promover e coordenar a política de aquisição de insumos e distribuição 

de sementes; 

XXVII. promover e executar uma política de prevenção e combate à seca; 

XXVIII. supervisionar a administração dos mercados municipais; 

XXIX. supervisionar a administração do matadouro municipal; 

XXX. promover, em colaboração com outros órgãos, o combate ao abate 

clandestino; 

XXXI. promover a arrecadação das taxas provenientes da locação de boxes, 

da utilização de áreas livres e instalações; 

XXXII. executar outras tarefas correlatas e determinadas pelo Prefeito 

Municipal. 

 

Art. 41. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - SEAMA terá a 

seguinte estrutura: 

 

I. órgãos de deliberação coletiva, cujas competências constam ou 

constarão de legislação ou regulamento próprio: 

 

a) Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - 

CMDRS; 

b) Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA. 

 

II. órgãos de execução: 

 

a) Departamento de Gestão e Desenvolvimento Rural: 
 
1. Setor de ITR, Censo Agropecuário e Cadastro; 

2. Setor de Fiscalização de Feira Livre; 

3. Setor de Fiscalização de Mercado Público I e II; 

4. Setor de Controle de Animais/ADAB; 

5. Setor de Apreensão de Animais Abandonados. 

 

b) Coordenação de Apoio à Agricultura Familiar; 

 

c) Coordenação de Projetos e Assistência Técnica; 

 

d) Coordenação de Apoio às Associações Comunitárias; 

 

 



   PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU 
 

 ESTADO DA BAHIA 
 

E-mail: pmiuiugp@hotmail.com      -       CNPJ: 16.416.158/0001-87 

  

 

 
_____________________________________________________________________ 

Praça Abílio Pereira, nº 232 – Centro     |     Telefone: (77) 3682-2122/3682-2009 

e) Coordenação Municipal de Meio Ambiente: 

1. Setor de Controle e Fiscalização Ambiental. 
 

 

CAPÍTULO IV 

DA IMPLANTAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

 

 

Art. 42. A Estrutura Administrativa prevista nesta Lei, entrará em vigor, 

gradativamente, à medida que os órgãos que a compõem forem implantados 

segundo as conveniências da Administração Municipal e a disponibilidade de 

recursos humanos, materiais e financeiros. 

 

Parágrafo único. A implantação dos novos órgãos far-se-á através da 

efetivação das seguintes medidas: 

 

I. provimento dos respectivos órgãos; 
II. dotação de elementos humanos e materiais indispensáveis ao seu 

funcionamento. 
 

Art. 43. Quando forem providos os respectivos órgãos, os atuais órgãos da 

estrutura administrativa em vigor ficarão automaticamente extintos. 

 

Art. 44. Extinto o órgão competente da atual estrutura administrativa, 

automaticamente extinguir-se-á o cargo em comissão correspondente à sua direção 

ou chefia. 

 
Art. 45. O Prefeito, mediante decreto, poderá delegar competências aos 

diversos órgãos para proferir despachos decisórios, podendo a qualquer momento, 

no entanto, avocar a si, segundo seu único critério, a competência delegada. 

 

Parágrafo único. É indelegável a competência decisória do Chefe do Poder 

Executivo. 

 
 

CAPÍTULO V 
DA HIERARQUIA E COMPETÊNCIA 

 
 

Art. 46. Os órgãos da Administração Municipal, instituídos nesta Lei, terão 

sua organização e estruturação funcional-hierárquica, na forma estabelecida no 

Anexo I. 
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Parágrafo único. A subordinação hierárquica dos órgãos que integram a 

Estrutura Organizacional e Administrativa da Prefeitura Municipal de Iuiu define-se 

ao enunciado das competências e na posição de cada órgão no Organograma da 

Prefeitura disposto no Anexo I, que é parte integrante da presente Lei. 

 

Art. 47. O escalonamento hierárquico dos órgãos constantes da Estrutura 

Administrativa da Prefeitura são os seguintes: 

 

I. Gabinete; 

II. Secretarias; 

III. Procuradoria; 

IV. Gerência; 

V. Controladoria; 

VI. Assessorias; 

VII. Departamentos; 

VIII. Coordenações; 

IX. Setores; 

X. Serviços. 

 

Art. 48. O Chefe de Gabinete, os Secretários e os Assessores, deverão 

desvincular e desincumbir de funções meramente executórias ou de atos relativos às 

rotinas administrativas. 

 

Art. 49. São competentes para decidir, na escala hierárquica da 

Administração Municipal: 

 

I. O Prefeito Municipal; 
II. O Chefe de Gabinete; 

III. Os Secretários Municipais; 
IV. O Procurador; 
V. O Gerente; 

VI. O Controlador; 
VII. Os Assessores; 
VIII. Os Diretores de Departamentos; 
IX. Os Coordenadores; 
X. Os Encarregados de Setores; 

XI. Os demais servidores, nos limites da competência legal atribuída a 
cada um. 
 

Art. 50. Além de suas atribuições próprias, compete ainda, ao Chefe de 

Gabinete, aos Secretários Municipais, ao Procurador, ao Gerente, ao Controlador e 

aos Assessores: 
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I. Despachar com o Prefeito Municipal; 

II. Chefiar, orientar, coordenar, gerenciar e controlar as atividades 

desenvolvidas pelos órgãos que lhe são atribuídos; 

III. Prestar assistência ao Prefeito em assuntos de sua competência e do 

órgão sob sua responsabilidade; 

IV. Apresentar ao Prefeito, na época própria, o programa anual de 

trabalhos a cargo das unidades sob sua direção; 

V. Proferir despachos decisórios em processos de sua responsabilidade 

no âmbito de sua competência: 

VI. Encaminhar à Secretaria de Finanças, Administração e Planejamento - 

SEFAP, na época estabelecida, dados necessários à elaboração da 

proposta orçamentária; 

VII. Expedir instruções às unidades sob sua direção, para a boa execução 

das leis e regulamentos; 

VIII. Determinar a realização de sindicância para apuração sumária de faltas 

graves e irregularidades, bem como sugerir a instauração de inquérito 

administrativo; 

IX. Fazer comunicar ao setor de patrimônio a movimentação de bens 

patrimoniais existentes no órgão sob sua responsabilidade, para efeito 

de atualização do cadastro patrimonial; 

X. Prestar ao Prefeito Municipal informações e esclarecimentos sobre 

assuntos em fase de decisão final; 

XI. Promover a movimentação de pessoal nas unidades administrativas 

que lhes são subordinadas, procedendo à imediata comunicação ao 

Departamento Administrativo e Recursos Humanos, das remoções e ou 

permutas efetuadas; 

XII. Aprovar a escala de férias dos servidores lotados nos órgãos sob sua 

subordinação; 

XIII. Propor ao Departamento Administrativo e Recursos Humanos a 

admissão de pessoal, observados os limites legais de gastos com 

pessoal; 

XIV. Sugerir o preenchimento para seu provimento ou propor a destituição 

daqueles que não estão desempenhando satisfatoriamente suas 

tarefas; 

XV. Promover reuniões de coordenação entre seus subordinados, a fim de 

traçar diretrizes, dirimir dúvidas, ouvir sugestões e discutir assuntos de 

interesse do Município; 

XVI. Baixar instruções, ordens de serviço, avisos e demais orientações aos 

seus subordinados. 
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Art. 51. Aos servidores cujas atribuições não foram especificadas nesta Lei, 

cumpre observar as prescrições legais regulamentares, executar com zelo e 

presteza as tarefas que lhes são atribuídas, cumprir ordens, determinações, 

instruções superiores, formular sugestões, visando o aperfeiçoamento dos trabalhos 

e assinar documentos quando autorizados. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DOS CARGOS EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO 

 

 

Art. 52. Ficam criados os cargos de provimento em comissão necessários à 

implantação desta Lei e estabelecidos seus quantitativos, símbolos e distribuições, 

conforme Anexo II. 

 

Parágrafo único. Os servidores ocupantes dos cargos de provimento em 

comissão instituídos nesta Lei ficam, no que couber, sujeitos às normas 

estabelecidas na Lei nº 120, de 25 de abril de 2001, que instituiu o Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais. 

 

Art. 53. Os vencimentos e seus níveis correspondentes aos cargos de 

provimento em comissão previstos no artigo precedente, serão os constantes do 

Anexo III desta Lei. 

 

Art. 54. Os cargos de provimento em comissão serão de livre escolha e 

nomeação do Prefeito Municipal, mediante decreto, sendo que não criarão quaisquer 

vínculos empregatícios com a Prefeitura Municipal de Iuiu, devendo os seus titulares 

ser de confiança e possuir aptidão para exercer os citados cargos. 

 

§1º Os cargos de provimento em comissão, também poderão ser exercidos 

por servidores efetivos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, através de 

livre escolha do Prefeito. 

 

§2º O servidor efetivo nomeado para os Cargos de Provimento em 

Comissão - CC, previstos no Anexo II desta Lei, poderá optar pela remuneração do 

cargo em comissão ou pela remuneração do cargo permanente, percebendo uma 

gratificação correspondente a 50% (cinquenta por cento), do valor atribuído ao cargo 

em comissão, excetuando-se os secretários municipais, por se tratarem de agentes 

políticos, cujos salários são fixados por Lei específica, para o período administrativo 

de quatro anos. 
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§3º Aqueles que forem investidos em cargos de provimento em comissão, 

estabelecidos nesta Lei, responderão solidária e subsidiariamente por suas ações e 

atos, sem prejuízo da responsabilidade administrativa, civil e penal. 

 

§4º Na investidura e na exoneração dos cargos em comissão instituídos por 

esta Lei, apresentarão declaração de bens, informando, inclusive, todas as fontes de 

renda. 

 

§5º Os investidos nos cargos em comissão são responsáveis diretos pela 

guarda e conservação dos bens que lhes são confiados ou que sejam necessários 

ao cumprimento das respectivas atribuições e competências. 

 

§6º Os investidos nos cargos em comissão em órgãos que tenham sob sua 

responsabilidade, fundos municipais, destes serão responsáveis pela gestão e 

prestação das respectivas contas aos órgãos de controle externo da Administração 

Municipal. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Art. 55. O Prefeito Municipal regulamentará no que couber e conforme a 

necessidade, por decreto, a presente Lei. 

 

Art. 56. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a promover 

as modificações orçamentárias que se fizerem necessárias ao cumprimento desta 

Lei. 

 

Art. 57. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 216, de 26 de janeiro de 

2009. 

 

Gabinete do Prefeito, em 31 de janeiro de 2017. 

 

 

REINALDO BARBOSA DE GÓES 

Prefeito 
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ANEXO I 
 

ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA FUNCIONAL-HIERÁRQUICA DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO 

                      CHEFIA DE GABINETE 

Gerência Executiva dos 

Conselhos 

Assessorias 

SECRETARIA DE 

AGRICULTURA E MEIO 

AMBIENTE 

Coordenações 

Setores 

 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

ADM. E PLANEJAMENTO 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

E CULTURA  

Procuradoria Geral do Município 

 

Departamentos  

Coordenações 

Setores 

Coordenações 

 

Setores 

Unidades de Saúde 

Coordenações 

 

Setores 

Escolas Municipais 

Bibliotecas 

Infocentros 

 

GOVERNO MUNICIPAL 

Departamentos 

Departamentos 

Controladoria Geral do Município 

 

Assessoria Jurídica  

SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

E COMBATE A POBREZA 

Departamentos  

Coordenações 

Setores 

SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA E 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

Coordenações 

Setores 

Departamentos 
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ANEXO II 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 

ÓRGÃO: Gabinete do Prefeito – GP 

 

CARGO SÍMBOLO 
NÚMERO 

DE CARGOS 

Chefe do Gabinete CC-1 01 

Procurador Geral do Município CC-2 01 

Gerente Executivo dos Conselhos Municipais CC-2 01 

Controlador Geral do Município CC-3 01 

Assessor de Relações Institucionais e Convênios CC-3 01 

Assessor Distrital CC-3 01 

Assessor Técnico de Planejamento CC-3 01 

Motorista Oficial do Prefeito CC-4 01 

Secretário Particular do Prefeito CC-5 01 

Coordenador de Assistência e Apoio Administrativo CC-5 01 

Coordenador de Comunicação e Eventos CC-5 01 

Assistente Direto do Gabinete CC-6 03 

Fotógrafo Oficial do Gabinete CC-7 01 
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ANEXO II 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Finanças, Adm. e Planejamento – SEFAP 

 

CARGO SÍMBOLO 

NÚMERO 

DE 

CARGOS 

Secretário Municipal de Finanças, Administração e Planejamento 

 

CC-1 

 

01 

Assessor Jurídico CC-3 01 

Diretor do Departamento de Administração e Recursos Humanos CC-4 01 

Diretor do Departamento de Arrecadação Tributária e Tesouraria CC-4 01 

Diretor do Departamento de Compras e Execução de Contratos CC-4 01 

Diretor do Departamento de Planejamento, Orçamento e 

Contabilidade 
CC-4 01 

Diretor do Departamento de Licitações e Contratos CC-4 01 

Coordenador de Sistema Integrado de Gestão e Auditoria CC-5 01 

Encarregado do Setor de Processamento de Folha e Controle de 

Ponto 
CC-6 01 

Encarregado do Setor de Protocolo e Arquivo CC-6 01 

Encarregado do Setor de Manutenção em Informática CC-6 01 

Encarregado do Setor de Manutenção em Ar Condicionado CC-6 01 

Encarregado do Setor de Vigilância Municipal CC-6 01 

Encarregado do Setor de Cadastro Imobiliário e Fiscalização CC-6 01 

Encarregado do Setor de Tributação, Arrecadação e Cobrança CC-6 01 

Encarregado do Setor de Material e Almoxarifado CC-6 01 

Encarregado do Setor de Patrimônio Público CC-6 01 

Encarregado do Setor de Empenho de Despesas CC-6 01 

Encarregado do Setor de Liquidação de Despesas CC-6 01 

Encarregado do Setor de Acompanhamento e Execução 

Orçamentária 
CC-6 01 

Assistente Direto da Secretaria CC-7 02 
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ANEXO II 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Públicos – SEINFRA 

 

CARGO SÍMBOLO 

NÚMERO 

DE 

CARGOS 

Secretário Municipal de Infra Estrutura e Serviços Públicos CC-1 01 

Diretor do Departamento de Manutenção, Abastecimento e 

Controle de Veículos e Máquinas 

 

 

 

de Veículos e Máquinas 

 

 

CC-4 
01 

 

Diretor do Departamento de Engenharia, Projetos e 

Acompanhamento de Obras 
CC-4 01 

Diretor do Departamento de Limpeza Urbana CC-4 01 

Diretor do Departamento de Recursos Hídricos e Energia CC-4 01 

Coordenador Municipal de Esportes CC-5 01 

Coordenador de Obras e Serviços Públicos CC-5 01 

Encarregado do Setor de Abastecimento de Veículos e Máquinas CC-6 01 

Encarregado do Setor de Oficinas e Manutenção CC-6 02 

Encarregado do Setor de Manutenção de Estradas Vicinais CC-6 01 

Encarregado do Setor de Serviços Gerais CC-6 01 

Encarregado do Setor de Varrição das Vias Públicas CC-6 02 

Encarregado do Setor Poda, Remoção de Árvores e Entulhos CC-6 01 

Encarregado do Setor de Manutenção de Poços e Fiscalização CC-6 01 

Encarregado do Setor de Futebol de Campo, Futsal e Vôlei CC-6 02 

Assistente Direto da Secretaria CC-7 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU 
 

 ESTADO DA BAHIA 
 

E-mail: pmiuiugp@hotmail.com      -       CNPJ: 16.416.158/0001-87 

  

 

 
_____________________________________________________________________ 

Praça Abílio Pereira, nº 232 – Centro     |     Telefone: (77) 3682-2122/3682-2009 

ANEXO II 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 

ÓRGÃO: Secretaria Municipal Saúde – SESAD 

 

CARGO SÍMBOLO 

NÚMERO 

DE 

CARGOS 

Secretário Municipal de Saúde CC-1 01 

Diretor do Departamento de Planejamento e Gestão CC-4 01 

Diretor Administrativo do Hospital Municipal CC-4 01 

Coordenador de Atenção Básica CC-5 01 

Coordenador de Regulação, Avaliação e Auditoria CC-5 01 

Coordenador de Vigilância Epidemiológica e Sanitária CC-5 01 

Coordenador de Assistência Farmacêutica CC-5 01 

Coordenador Administrativo das Unidades de Saúde da Família I, 

II e III – PSF 
CC-5 03 

Encarregado do Setor de Processamento de Dados e Informações CC-6 01 

Encarregado do Setor de Marcação CC-6 01 

Encarregado do Setor de Vigilância Epidemiológica CC-6 01 

Encarregado do Setor de Vigilância Sanitária CC-6 01 

 
Encarregado do Setor de Distribuição e Controle de Medicamentos 

 

CC-6 01 

Assistente Direto da Secretaria CC-7 02 
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ANEXO II 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 

ÓRGÃO: Secretaria Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza – SEDES 

 

CARGO SÍMBOLO 

NÚMERO 

DE 

CARGOS 

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Combate a 

Pobreza 
CC-1 01 

Diretor do Departamento de Assistência Social, Programas e 

Gestão 
CC-4 01 

Coordenador de Cadastramento e Acompanhamento de 

Beneficiários 
CC-5 01 

Coordenador do CRAS I e II CC-5 02 

Encarregado Setor de Atenção a Juventude CC-6 01 

Encarregado do Setor de Atenção ao Idoso CC-6 01 

Encarregado Setor de Expedição de Carteira de Identidade, de 

Trabalho e de Reservista 
CC-6 01 

Assistente Direto da Secretaria CC-7 

 
02 
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ANEXO II 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEDUC 

 

 

CARGO SÍMBOLO 

NÚMERO 

DE 

CARGOS 

Secretário Municipal de Educação e Cultura CC-1 01 

Coordenador de Ensino Infantil CC-5 01 

Coordenador de Ensino Fundamental CC-5 01 

Coordenador de Educação Integral CC-5 01 

Coordenador de Assistência Psicossocial CC-5 01 

Coordenador de Gestão, Projetos e Informação CC-5 01 

Coordenador de Apoio Administrativo, Prestação de Contas e 

Serviços Gerais 
CC-5 01 

Coordenador Municipal de Merenda Escolar CC-5 01 

Coordenador Municipal de Cultura CC-5 01 

Encarregado do Setor de Cadastro e Matrículas CC-6 01 

Encarregado do Infocentro CC-6 02 

Encarregado do Setor de Manutenção das Escolas CC-6 01 

Encarregado do Setor de Transporte Escolar CC-6 01 

Encarregado do Setor de Nutrição e Cardápio da Merenda 

Escolar 
CC-6 01 

Secretário da Biblioteca Municipal Luiz Eduardo Magalhães CC-7 01 

Assistente Direto da Secretaria CC-7 02 

Diretor do CEEB PCSM 01 

Vice-Diretor do CEEB PCSM 02 

Coordenador Pedagógico do CEEB PCSM 01 

Secretário Escolar do CEEB PCSM 01 

Diretor do CEPF PCSM 01 

Vice-Diretor do CEPF PCSM 02 

Coordenador Pedagógico do CEPF PCSM 01 

Secretário Escolar do CEPF PCSM 01 

Diretor do CEDUC PCSM 01 

Vice-Diretor do CEDUC PCSM 02 

Coordenador Pedagógico do CEDUC PCSM 01 
Secretário Escolar do CEDUC PCSM 01 

Diretor do CELUR PCSM 01 

Vice-Diretor do CELUR PCSM 02 

Coordenador Pedagógico do CELUR PCSM 01 

Secretário Escolar do CELUR PCSM 01 

Diretor do CEFG PCSM 01 
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Vice-Diretor do CEFG PCSM 02 

Coordenador Pedagógico do CEFG PCSM 01 

Secretário Escolar do CEFG PCSM 01 

Diretor da Escola Pedacinho do Céu PCSM 01 

Vice-Diretor da Escola Pedacinho do Céu PCSM 01 

Coordenador Pedagógico da Escola Pedacinho do Céu PCSM 01 

Secretário Escolar da Escola Pedacinho do Céu PCSM 01 

Diretor do Centro de Educação Infantil Dilma Rousseff PCSM 01 

Vice-Diretor do Centro de Educação Infantil Dilma Rousseff PCSM 01 

Secretário Escolar do Centro de Educação Infantil Dilma Rousseff PCSM 01 

Diretor da Escola Horácio F. Lima PCSM 01 

Vice-Diretor da Escola Horácio F. Lima PCSM 01 

Coordenador Pedagógico da Escola Horácio F. Lima PCSM 01 

Secretário Escolar da Escola Horácio F. Lima PCSM 01 

Diretor da Creche Nossa Senhora Aparecida PCSM 01 

Vice-Diretor da Creche Nossa Senhora Aparecida PCSM 01 

Secretário Escolar da Creche Nossa S. Aparecida PCSM 01 

Diretor das Escolas Rurais PCSM 01 

Vice-Diretor das Escolas Rurais PCSM 01 

Coordenador Pedagógico das Escolas Rurais PCSM 01 

Secretário Escolar das Escolas Rurais PCSM 01 
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ANEXO II 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

 

ÓRGÃO: Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente – SEAMA 

 

CARGO SÍMBOLO 

NÚMERO 

DE 

CARGOS 

Secretário Municipal Agricultura e Meio Ambiente CC-1 01 

Diretor do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Rural CC-4 01 

Coordenador de Apoio à Agricultura Familiar CC-5 01 

Coordenador de Projetos e Assistência Técnica CC-5 01 

Coordenador de Apoio às Associações Comunitárias CC-5 01 

Coordenador Municipal do Meio Ambiente CC-5 01 

Encarregado do Setor de ITR, Censo Agropecuário e Cadastro CC-6 01 

Encarregado do Setor de Fiscalização de Feira Livre CC-6 01 

Encarregado do Setor de Mercado Público I e II CC-6 02 

Encarregado do Setor de Controle animal/ADAB CC-6 01 

Encarregado do Setor de Apreensão de Animais Soltos 

 
CC-6 01 

Encarregado do Setor de Controle e Fiscalização Ambiental 

 
CC-6 01 

Assistente Direto da Secretaria CC-7 02 
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ANEXO III 

TABELA DE VENCIMENTOS – CARGO EM COMISSÃO 

 

 

 

SÍMBOLOS VALOR EM R$ 

CC – 01 5.000,00 

CC – 02 4.000,00 

CC – 03 3.000,00 

CC – 04 2.500,00 

CC – 05 2.200,00 

CC – 06 1.500,00 

CC – 07 1.000,00 

 

 

 


