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REGIMENTO INTERNO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SECAD

CAPÍTULO I
Finalidade e Competência

Art.1° A Secretaria da Administração - SECAD, reorganizada pelas Leis
nº. 730, de 17 de maio de 2006, nº. 807, de 24 de julho de 2007 e nº. 951, de 16 de
fevereiro  de  2009,  tem  por  finalidade  planejar,  coordenar,  controlar  e  avaliar  as
atividades  de  administração  geral,  de  desenvolvimento  da  administração  e  de
informatização, bem como de formular e executar a política de recursos humanos e de
previdência dos servidores públicos municipais, além de promover a descentralização
administrativa do Município, com as seguintes áreas de competência:

I. gestão de recursos humanos;
II. valorização e desenvolvimento do servidor municipal;

III. gestão e logística de materiais;
IV. gestão e controle dos bens patrimoniais móveis;
V. normatização  das  contratações,  das  licitações  e  dos  bens  móveis  do

Município;
VI. gestão de serviços e contratos;
VII. formulação e controle da execução da política de gestão da tecnologia da

informação e comunicação.
VIII. gestão da informação e das telecomunicações;

IX. gestão do Sistema Municipal de Administração;
X. gestão do Arquivo Público Municipal;
XI. formulação e controle da execução da política de previdência do servidor

municipal;
XII. planejamento,  execução  e  coordenação  da  política  de  descentralização

administrativa do Município, com foco na melhoria do atendimento junto ao
cidadão. 

Parágrafo único. Para o cumprimento de sua finalidade poderá a Secretaria
da Administração - SECAD celebrar convênios, contratos e ajustes com instituições
públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e internacionais.

CAPÍTULO II
Estrutura

Art.2° A Secretaria da Administração - SECAD tem a seguinte estrutura:

I. Órgãos da Administração Direta:

a. Gabinete - GAB:
1. Arquivo Público Municipal.

b. Assessoria Técnica - ASTEC;
c. Representação da Procuradoria Geral do Município
d. Coordenadoria Administrativa - CAD:

1. Gerência de Serviços Administrativos - GERAD;
2. Gerência de Serviços Gerais - GESEG.

e. Coordenadoria Central de Gestão de Pessoas - CGP:
1. Gerência de Seleção e Valorização do Servidor - GESEL;
2. Gerência de Pagamento, Cadastro e Registro - GEPAG;
3. Gerência de Carreira e Desenvolvimento de Pessoal - GEDES.

f. Coordenadoria Central de Materiais e Patrimônio - CMP:



1. Gerência de Aquisição de Materiais - GEMAT;
2. Gerência de Informação, Avaliação e Cadastro de Fornecedores -

GECAF;
3. Gerência de Controle e Movimentação de Estoque - GECOE; 
4. Gerência de Patrimônio Móvel e Imóvel - GEPAT.

g. Coordenadoria Central de Serviços e Gestão de Contratos - CGC:
1. Gerência de Análise e Administração de Contratos - GECON;
2. Gerência de Controle e Fiscalização de Contratos - GEFIS;
3. Gerência de Administração da Frota e Abastecimento de Veículos

- GEFAV.
h. Coordenadoria Central de Tecnologia e Gestão da Informação - CGI:

1. Gerência de Tecnologia e Suporte - GESUP;
2. Gerência de Projetos - GEPRO;
3. Gerência de Rede e Ambiente Operacional - GREDE.

i. Coordenadoria de Ações Administrativas Locais de Arembepe:
1. Gerência de Serviços de Arembepe.

j. Coordenadoria de Ações Administrativas Locais de Abrantes:
1. Gerência de Serviços de Abrantes.

k. Coordenadoria de Ações Administrativas Locais de Monte Gordo:
1. Gerência de Serviços de Monte Gordo.

II. Entidade da Administração Indireta:

a. Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais - ISSM.

Parágrafo  único.  A  Secretaria  da  Administração  -  SECAD  contará  com
assessoramento jurídico que lhe será prestado pela Representação da Procuradoria
Geral do Município da SECAD. 

CAPÍTULO III
Competência das Unidades

Art. 3º Ao Gabinete do Secretário, que presta assistência ao titular da Pasta
no desempenho das suas atribuições, compete:

I. Coordenar a representação social e política do Secretário;
II. prestar  assistência  ao  titular  da  Pasta  em  suas  tarefas  técnicas  e

administrativas;
III. preparar e encaminhar o expediente do Secretário;
IV. coordenar e controlar o fluxo de informações do Gabinete e as relações

públicas de interesse da Secretaria;
V. estabelecer,  exercer  e  manter  o  relacionamento  interinstitucional  com

órgãos  e  entidades  que  atuam  direta  ou  indiretamente  na  área  de
competência da Secretaria;

VI. coordenar a elaboração de convênios, ajustes, acordos e atos similares, e
acompanhar sua execução;

VII. processar  os  despachos  e  elaborar  as  sínteses  dos  assuntos  a  serem
submetidos à determinação do Secretário;

VIII. promover  a divulgação das informações de interesse público  relativas  à
Secretaria;

IX. exercer outras competências correlatas.

Art. 4º Ao Arquivo Público Municipal, diretamente subordinado ao Gabinete
do Secretário,  que tem como finalidade de preservar a documentação de interesse
público municipal, garantindo-lhe pleno acesso, compete:



I. custodiar os documentos de valor permanente e intermediário, acumulados
pelos órgãos e entidades da Prefeitura e da Câmara Municipal de Camaçari
no exercício de suas funções, dando-lhes tratamento técnico e garantia de
pleno acesso;

II. estender a custódia aos documentos de origem privada considerados de
interesse  público  municipal,  sempre  que  houver  conveniência  e
oportunidade;

III. estabelecer  diretrizes  e  normas  e  exercer  a  supervisão,  articulação  e
orientação técnica das unidades que desenvolvem atividades de protocolo
e arquivos correntes, no âmbito Poderes Executivo e Legislativo;

IV. guardar,  processar  tecnicamente  e  tornar  disponível  para  consulta  os
documentos que preservam a memória do Município;

V. formular  diretrizes  e  normas  para  o  funcionamento  sistemático  das
atividades arquivistas, no âmbito do Município;

VI. classificar  o  acervo  documental  de  acordo  com  as  modernas  técnicas
arquivistas adotadas;

VII. viabilizar  a  transferência  para  o  arquivo  intermediário  dos  documentos
produzidos  pelos  órgãos  e  entidades  públicas,  em conformidade  com a
legislação vigente;

VIII. recolher  como depósito  os  documentos  produzidos  e  acumulados  pelos
poderes locais com as características de arquivo permanente;

IX. promover  intercâmbio  com instituições  públicas  ou  privadas,  municipais,
estaduais,  federais,  nacionais  ou estrangeiras,  visando as atribuições de
serviços  profissionais  especializados,  com  vistas  ao  desenvolvimento  e
aperfeiçoamento das ações de sua competência;

X. articular  com o Arquivo  Público  do estado  da  bahia  e  demais  arquivos
públicos,  nacionais  e  internacionais,  objetivando  o  cumprimento  da
finalidade do órgão;

XI. exercer outras competências correlatas.

Art.5° À  Assessoria  Técnica  –  ASTEC tem por  finalidade  assessorar  o
titular  da  Secretaria  no  desempenho  das  atividades  de  planejamento,  orçamento,
administração  financeira,  desenvolvimento  da  administração,  implementação  e
controle da utilização de tecnologias de informação e de controle interno integrado,
bem  como avaliar  sistematicamente  os  indicadores  de  resultados  da  Secretaria  e
formular  diretrizes  para  subsidiar  o  processo  de  modernização  administrativa  nos
órgãos e entidades da administração pública municipal, em estreita articulação com as
unidades centrais dos Sistemas Municipais.

Parágrafo único.  A ASTEC, sem prejuízo da subordinação administrativa à
Secretaria,  na natureza de órgão setorial,  vincula-se tecnicamente  à Secretaria  do
Governo, Órgão Central do Sistema Municipal de Planejamento, no que concerne às
atividades de planejamento, orçamento, acompanhamento e avaliação das atividades
do Sistema.

Art.6°  À Coordenadoria Administrativa - CAD, que tem por finalidade
desenvolver  as  atividades  de recursos humanos,  materiais  e  patrimônio,  serviços  
gerais,  comunicação  e  documentação  previstas  na  legislação  específica  dos
respectivos Sistemas Municipais, compete:

I. através da Gerência de Serviços Administrativos - GERAD:

a. cumprir normas e instruções relativas à área de recursos humanos,
em articulação com a Coordenadoria Central de Gestão de Pessoas; 

b. organizar e manter atualizado o cadastro de pessoal;
c. processar, examinar e expedir todos os atos e documentos relativos

aos servidores da Secretaria;



d. elaborar  e  acompanhar  a  escala  de  férias,  de  acordo  com  a
documentação  e  as  informações  fornecidas  pelas  unidades  da
Secretaria;

e. controlar a freqüência e registrar a movimentação e afastamento do
pessoal;

f. proceder ao exame e instrução dos processos referentes a direitos,
deveres, vantagens e responsabilidades dos servidores da Secretaria;

g. expedir certidões e outros documentos relativos aos servidores;
h. elaborar  a  folha  de  pagamento  de  pessoal,  em articulação  com a

Coordenadoria  central  de  Gestão  de  Pessoas  e  coordenar  as
providência necessárias ao pagamento dos servidores;

i. cumprir  normas  e  instruções  relativas  à  aquisição,  estocagem,
distribuição,  utilização  e  controle  do  material  e  patrimônio  da
Secretaria.

j. elaborar o cronograma de aquisição de material  e suas alterações,
com  base  em  consulta  formulada  a  Coordenadoria  Central  de
Materiais  e  Patrimônio  relativa  a  banco  de  preços  e  catálogo  de
especificações de materiais;

k. atender  as  requisições  de  material,  oriundas  das  unidades  da
Secretaria;

l. preparar o expediente necessário à aquisição de bens, de acordo com
a legislação pertinente;

m. receber conferir e guardar o material adquirido, efetuando o controle
físico-financeiro dos materiais estocados;

n. elaborar balancetes mensais e balanço anual de material, bem como
promover inventários periódicos dos bens patrimoniais da Secretaria,
verificando suas condições de uso e conservação;

o. cadastrar e tombar os bens móveis da Secretaria,  controlando sua
utilização,  em  conformidade  com  as  diretrizes  estabelecidas  pela
Coordenadoria Central de Materiais e Patrimônio;

p. receber  as  notas  fiscais  referente  a  serviços  executados  e
providenciar processo de pagamento, conforme normas próprias;

q. controlar  e  executar  as  atividades  relativas  a  gerenciamento  de
contratos específicos da sua unidade;

r. cumprir  normas,  instruções  e  procedimentos  relativos  a  arquivo  e
guarda de documentos sob a responsabilidade da Secretaria; 

s. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Serviços Gerais - GESEG:

a. coordenar,  controlar  e executar  as atividades relativas à expedição
dos documentos produzidos ou recebidos pela Secretaria e manter
atualizada a mala direta, administrando e controlando os serviços de
malote;

b. receber,  examinar  e  registrar  documentos  encaminhados  à
Secretaria,  controlar  sua tramitação,  enviando-os aos destinatários,
bem  como prestar  informações  ao  público  sobre  a  localização  de
processos e expedientes

c.coordenar,  executar  e  controlar  os  serviços  de  reprografia,  portaria,
telefonia,  vigilância,  limpeza,  bem como de manutenção,  reparos e
conservação dos prédios, equipamentos e instalações da Secretaria;

d. providenciar, controlar e fiscalizar os serviços de copa;
e. cumprir  normas  e  instruções  para  a  administração  dos  serviços

gerais;
f. cumprir  normas  e  instruções  para  a  administração  dos  serviços  de

transporte; 



g.controlar a utilização, movimentação, recolhimento e manutenção dos
veículos  da  Secretaria,  bem  como  o  consumo  de  combustível,
lubrificantes, peças e acessórios, em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pela Coordenadoria Central de Serviços e Gestão de
Contratos;

h. exercer outras competências correlatas

Art.7° À Coordenadoria Central de Gestão de Pessoas - CGP, que tem
por  finalidade  a  formulação  de  diretrizes,  normatização,  coordenação,  execução,
supervisão e fiscalização das atividades relativas à gestão de recursos humanos, bem
como a formulação e o controle da execução da política de previdência e assistência
social do servidor, no âmbito da administração pública municipal, compete:

I. através da Gerência de Seleção e Valorização do Servidor - GESEL:

a. definir normas e procedimentos para provimento dos cargos públicos
e seleção de pessoal;

b. orientar,  coordenar,  supervisionar,  acompanhar  e  avaliar
procedimentos referentes à movimentação de pessoal;

c.promover  mediante  concurso  público,  a  seleção  de  pessoal  para
provimento de cargos efetivos, na forma da legislação em vigor;

d. acompanhar o processo de nomeação de pessoal e sua tramitação
até a efetivação;

e. manter  articulação  permanente  com  a  Gerência  de  Carreira  e
Desenvolvimento de Pessoal, visando a realização de programas de
formação inicial;

f. promover  a integração e o acompanhamento do recém-nomeado na
administração  pública municipal;

g. manter  atualizado  o  cadastro  de  instituições  e  de  pessoas  físicas
prestadoras de serviços relativos a seleção, de locais disponíveis e
adequados em Camaçari à aplicação de provas de concurso público,
assim como do cadastro de reserva de concursados; 

h. definir e coordenar o programa de estágio na Prefeitura Municipal de
Camaçari;

i. definir e coordenar o processo de seleção para contratação temporária
de excepcional interesse público;

j. desenvolver e acompanhar a execução dos programas de valorização
do servidor público municipal; 

k.estabelecer diretrizes e controlar a execução da política de assistência
social ao servidor público municipal;

l. realizar  perícias  médicas,  através de  Junta  Médica  constituída,  para
concessão  de  aposentadoria,  licença  para  tratamento  de  saúde,
licença maternidade e demais licenças pertinentes, estabelecidas em
legislação específica; 

m. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Pagamento, Cadastro e Registro - GEPAG:

a. normatizar,  coordenar  e  desenvolver  o  processo  de  pagamento
mensal de pessoal da administração pública municipal;

b. promover  o  cadastramento  dos  consignatários  para  efetivação  de
consignações em folha de pagamento e o recolhimento dos encargos
e de outras obrigações sociais;

c.supervisionar os lançamentos mensais efetuados pelos órgãos setoriais
durante o processo de elaboração da folha de pagamento;

d.promover estudos e simulações de impactos financeiros decorrentes de
propostas de reajuste de vencimentos e concessão ou alteração de



benefícios  e  vantagens  pecuniárias  do  servidor,  para  subsidiar  a
avaliação  da  capacidade  financeira  do  Município  em  absorver  os
custos propostos;

e. coordenar, analisar e controlar a elaboração e o processamento da
folha de pagamento;

f. estabelecer controles que garantam a qualidade e a confiabilidade do
sistema  de  processamento  da  folha  de  pagamento,  a  redução  de
custos e o aumento da eficiência  do processo;

g. propor mecanismos de racionalização e aperfeiçoamento  do custeio
de pessoal  com base na análise  do comportamento das folhas  de
pagamento;

h. controlar  a  concessão  de  direitos,  vantagens  e  benefícios   dos
servidores/empregados da administração pública municipal;

i. emitir  relatórios  com dados  estatísticos  referentes  às  despesas  com
pessoal da administração pública municipal; 

j. acompanhar,  sistematicamente,  as  mudanças  gerais  da  legislação
municipal,  previdenciária,  fiscal  e  trabalhista,  providenciando  as
alterações dos procedimentos dos cálculos  no sistema da folha de
pagamento;

k.dar  posse  aos  servidores  nomeados  para  os  cargos  efetivos  dos
quadros  de  pessoal  da  Administração  Direta,  emitindo  a
documentação pertinente para a implantação em folha de pagamento;

l. promover  e  controlar  a  movimentação  de  servidores  no  âmbito  da
estrutura do Poder Executivo Municipal, após análise da Gerência de
Seleção e Valorização do Servidor;

m. controlar  o  quadro  de  pessoal  dos  cargos  em  comissão  da
Administração Direta e das Autarquia;

n. analisar os processos que tratam de ocorrências funcionais, oriundos
dos órgãos da Administração Direta e Autárquica;

o. manter atualizado o sistema de informação funcional promovendo o
registro  das  ocorrências  dos  servidores  da  Administração  Direta  e
Autárquica;

p. manter  o  controle  da  movimentação  do  pessoal  terceirizado  que
presta serviços na Administração Direta e nas Autarquias;

q. emitir  certidões,  declarações  e  outros  documentos  relativos  à  vida
funcional de ex-servidor e de servidor inativo da Administração Direta
e das Autarquia;

r. coordenar  as  atividades  relacionadas  com  o  sistema  de  gestão  de
prontuários de servidores ativos, inativos e ex-servidores, orientando
e prestando informações aos órgãos e entidades setoriais;

s.manter atualizado o prontuário dos servidores, fornecendo documentos
para efeitos legais, sempre que solicitados;

t. coordenar  o  processo  de  descarte  periódico  dos  documentos
constantes dos prontuários, com base nos prazos estabelecidos na
Tabela de Temporalidade;

u. efetuar a contratação temporária de excepcional interesse público;
v.exercer outras competências correlatas.

III. através  da  Gerência  de  Carreira  e  Desenvolvimento  de  Pessoal  -
GEDES:

a. elaborar e acompanhar a aplicação de Planos de Cargos e Salários e
a  legislação  sobre  cargos,  vencimentos,  benefícios  e  vantagens,
propondo,  sempre  que  necessário,  mudanças  voltadas  para  sua
atualização ou aperfeiçoamento;

b. validar os planos de carreira das empresas municipais e acompanhar
a sua aplicação e atualização; 



c.coordenar a execução da política de desenvolvimento de carreira dos
servidores e dos empregados da administração pública municipal;

d. elaborar  projetos  de  lei  referentes  à  concessão  e  reajuste  de
vencimentos  e  vantagens  pecuniárias  do  servidor,  com  base  em
pesquisas  de  salários,  vantagens  e  benefícios,  em  âmbitos  local,
regional e/ou nacional e acompanhar a aplicação das leis aprovadas;

e. acompanhar  e  interpretar,  no  âmbito  regional  e  nacional,  fatos  e
tendências nas relações sindicais, relacionados com a política salarial
da  administração  pública  municipal,  elaborando  estudos  com  o
objetivo de subsidiar o processo decisório;

f. definir  o  processo  de  desenvolvimento  de  competências,  em
consonância com as diretrizes básicas da gestão pública municipal,
com o objetivo de subsidiar as decisões relacionadas com a gestão
de pessoas;

g. dimensionar  e  controlar  os  quadros  de  pessoal  dos  órgãos  e
entidades integrantes da administração pública municipal;

h. propor  modelo  de  avaliação  de  competência,  coordenando,
orientando  e  acompanhando  sua  execução  no  âmbito  da
administração pública municipal;

i. definir, coordenar e acompanhar a avaliação de servidores em período
de estágio probatório,  para apuração dos requisitos exigidos em lei
para efeito de estabilidade no serviço público;

j. orientar,  supervisionar  e  acompanhar  a  execução  da  política  de
assistência ao servidor, identificando, junto aos   órgãos e entidades,
causas  que  interferem  no  desempenho  funcional  do  servidor,
orientando tecnicamente as soluções propostas;

k.pesquisar,  desenvolver  e  adaptar  modelos  de  levantamento  de
necessidades  de  desenvolvimento  de  pessoas,  coordenando
anualmente a sua execução mediante implementação de Projetos de 
Educação Continuada, com foco na educação permanente, Projetos
de  Educação  Finalística,  com  foco  nas  áreas  fins  da  Prefeitura
Municipal  de  Camaçari,  e  Projetos  Especiais,  com  foco  na
disseminação de alternativas metodológicas e  tecnológicas;

l. analisar  e  sistematizar  os  dados  obtidos  na  execução   das  ações
educacionais  corporativas para a administração pública municipal  e
emitir  relatórios  parciais  e  conclusivos,  através  dos  Projetos  de
Educação Continuada,  Projetos de Educação Finalística  e Projetos
Especiais;

m. definir  diretrizes  para  elaboração  de  Projetos  de  Educação
Continuada,  coordenando  administrativa,  pedagógica  e
financeiramente a sua execução;

n. formular a política de desenvolvimento de lideranças, no âmbito da
administração  municipal,  definindo  ações  voltadas  à  formação  e
desenvolvimento dos gestores;

o. formular  programas  de  educação  formal,  na  administração  pública
municipal, abrangendo cursos de alfabetização, ensino fundamental,
médio,  e  incentivando  o  acesso  ao  ensino  superior,  realizando
pesquisa da clientela-alvo;

p. coordenar  o  programa  de  inclusão  digital   e  de   educação
organizacional  tecnológica  continuada,  no  âmbito  da administração
municipal;

q. participar  dos  programas  de  desenvolvimento  da  gestão  pública
municipal,  e  dos  programas  de  valorização  do  servidor  municipal,
fornecendo o suporte educacional necessário;

r. elaborar, implementar e assegurar o  acompanhamento e avaliação das
ações de Educação Continuada,  Finalística e de projetos especiais



tais  como  freqüência  e  avaliação  de  instrutores  e  treinandos,  dos
cursos e situações de aprendizagem;

s.formalizar convênios e contratos, administrando a execução das ações
de Educação Continuada, Finalística e dos projetos especiais;

t. promover  o  levantamento  de  necessidades  de  desenvolvimento  de
Educação Finalística, coordenando anualmente a sua execução em
parceria  com  os  órgãos  e  entidades  da  administração  pública
municipal; 

u. definir diretrizes para elaboração de projetos de Educação Finalística,
coordenando  administrativa,  pedagógica  e  financeiramente  a  sua
execução;

v.coordenar  as  ações  de  Educação  Finalística,  no  âmbito  da
Administração  Direta  e  Autárquica,   planejando  e  administrando  o
orçamento dos gastos setoriais das referidas ações;

w. prover  os meios necessários à realização das ações de Educação
Finalística, identificando alternativas de menor custo e maior eficácia
operacional  com  relação  às  instalações  físicas,  equipamentos   e
demais recursos envolvidos;

x.planejar,  acompanhar  e  avaliar  os  projetos  especiais  desenvolvidos
pela Gerência;

y.propor,  coordenar  e  estimular   os  projetos  especiais  na  área  de
Educação Corporativa;

z. articular-se com instituições especializadas para incorporação de novos
conhecimentos, metodologias e recursos tecnológicos,  pesquisando
e  adaptando  os  avanços  da   tecnologia  e  dos  multimeios  
da  Educação  Corporativa,  utilizados  em   ações   presenciais,
semipresenciais ou a distância;

aa. acompanhar  e  avaliar  a  elaboração  e  execução  dos  projetos
experimentais desenvolvidos nos órgãos e entidades, em articulação
com as instituições parceiras da Secretaria;

bb. promover  a  divulgação  das  ações  de  Educação  Continuada,
Finalística,  junto  aos  órgãos  e  entidades,  assim  como os  projetos
especiais que alcancem êxitos nos resultados;

cc. exercer outras competências correlatas.

Art.8° À Coordenadoria Central de Materiais e Patrimônio - CMP que
tem por finalidade a formulação de diretrizes, normatização, coordenação, supervisão,
fiscalização  e  execução  das  atividades  de  gestão  de  materiais,  bens  patrimoniais
móveis,  licitações  e  contratações,  no  âmbito  da  administração  pública  municipal,
compete:

I. através da Gerência de Aquisição de Materiais - GEMAT:

a. planejar,  coordenar  e  supervisionar  o  sistema  de  informação  de
compras para subsidiar  o processo de aquisições na administração
pública municipal;

b. desenvolver  procedimentos  e  padrões  para   especificações  e
recebimento de materiais e equipamentos;

c.definir e implantar grupos e classes de materiais conforme normas de
fornecimento e armazenamento dos materiais e equipamentos;

d. cadastrar  e  especificar  todos  os  materiais  utilizados  no  âmbito  da
administração pública  municipal,  mantendo atualizado o cadastro e
catálogos dos itens de materiais e equipamentos utilizados;

e. racionalizar e padronizar itens de materiais e equipamentos, visando
menores custos de aquisição e estoque;



f. realizar  pesquisas  e  levantamento  de  dados  junto  a  fornecedores  e
outras entidades públicas para adequar as descrições técnicas dos
materiais e equipamentos cadastrados;

g. analisar e adequar os processos de aquisição de materiais e serviços
quanto  à  composição  das  informações  necessárias  e  à  sua
formulação legal, administrativa e técnica;

h.distribuir  e  controlar  os  processos  de  aquisição  de  materiais  e
contratação de serviços em função das modalidades licitatórias;

i. elaborar  e  expedir  normas  e  procedimentos  de  aquisições  e
contratações diretas;

j. planejar e prover todos os meios para o atendimento dos processos de
aquisição de materiais e equipamentos e de contratação de serviços
por  dispensa e inexigibilidade de licitação referente aos órgãos da
Administração Direta;

k.julgar,  classificar  e  encaminhar  para  parecer  e  adjudicação  das
compras por dispensa e inexigibilidade de licitação;

l. analisar, quando necessário, amostras de produtos para a verificação
da conformidade em relação às especificações de fornecimento;

m. planejar e realizar pesquisas de mercado para proceder a atualização
do Sistema de Banco de Preços, subsidiar a autoridade competente
quando da homologação dos processos licitatórios e subsidiar novas
aquisições  e  contratações,  registro  de  preços  e  renovações
contratuais;

n. elaborar  e  expedir  normas  e  procedimentos  para  a  formulação  de
preços de referência de mercado;

o. organizar, tratar e disponibilizar as informações relativas a preços;
p. exercer outras competências correlatas.

II. através  da  Gerência  de  Informação,  Avaliação  e  Cadastro  de
Fornecedores - GECAF:

a. providenciar  a publicação  e distribuição dos avisos  de convocação
dos processos referentes à aquisição de materiais e contratação de
serviços;

b. receber, controlar e promover a guarda e efetuar devoluções de todas
as amostras de materiais necessárias para as licitações;

c.recepcionar  e  atender  as  necessidades  dos  fornecedores  e  demais
interessados em relação a informações e aquisição de documentos
para as licitações e para o cadastro de fornecedores do Município; 

d. publicar  notícias,  legislação e informações referentes às aquisições
de materiais e contratação de serviços para a administração pública
municipal;

e. promover ações pró-ativas, divulgando e realizando pesquisas para
cadastramento de novos fornecedores;

f. fomentar a participação dos fornecedores nas licitações e contratações
públicas do Município, para o incremento da competitividade;

g. realizar  a  avaliação  dos  fornecedores  segundo  critérios  pré-
estabelecidos na legislação em vigor;

h. cadastrar os preços registrados para aquisição de materiais para a
administração pública municipal, obedecendo a legislação pertinente;

i. exercer outras competências correlatas.

III. através da Gerência de Controle e Movimentação de Estoque - GECOE:

a. elaborar  e  expedir  normas  e  procedimentos  de  recebimento  e
armazenagem de materiais e fiscalizar sua execução;



b. interagir  com  a  Comissão  de  Recebimento  de  Material  para  o
recebimento,  armazenamento  e  distribuição  dos  materiais  e
equipamentos contratados;

c.analisar  o  consumo  dos  materiais  de  cada  órgão  da  Administração
Direta recomendando pontos de reposição e  níveis  de estoque  de
cada almoxarifado;

d. elaborar tratamento sistemático de dados relativos aos materiais para
racionalização de estoques dos almoxarifados dos órgãos setoriais;

e. avaliar  os  desvios  físicos  e  de  qualidade  de  materiais  nos
almoxarifados dos órgãos setoriais;

f. orientar e apoiar a implantação e manutenção dos sistemas de gestão
de  estoque  e  de  informações  de  compras  dos  órgãos  da
administração pública municipal;

g. valorizar estoques e analisar os custos de consumo de materiais por
centro de custo;

h.promover  meios  para  redistribuição  de  itens  em  almoxarifados,  de
acordo com análise de quantidades e tempo de armazenamento;

j. planejar,  gerenciar  e aprovar  o fornecimento de itens de registro  de
preços para atendimento das solicitações dos órgãos e entidades da
administração pública municipal;

k.promover os atos necessários à instrução processual para realização
dos procedimentos licitatórios para fornecimento dos itens de registro
de preços;

l. administrar e aprovar os aspectos comerciais e legais dos termos de
compromisso de fornecimento e seus   respectivos aditivos de tempo,
quantidade e marcas;

m. promover  a  revisão  de  preços  dos  itens  de  registro  de  preços,
envolvendo as análises inerentes ao equilíbrio econômico - financeiro
dos contratos;

n.disponibilizar e orientar, via sistema informatizado, o acesso ao registro
de preços;

o. exercer outras competências correlatas;

IV. através da Gerência de Patrimônio Móvel e Imóvel - GEPAT:

a. estabelecer diretrizes e normas para o controle de bens patrimoniais
móveis e imóveis;

b. coordenar, supervisionar e fiscalizar a gestão dos bens patrimoniais
móveis da Administração Direta  por meios corporativos e dos bens
patrimoniais imóveis; 

c. propor  medidas  para  a  gestão  e  avaliação  dos  bens  patrimoniais
móveis e imóveis na Administração Indireta do Município;

d. estabelecer  diretrizes  e  normas para a  fiscalização  e  avaliação  de
bens patrimoniais móveis e imóveis da Administração Direta;

e. cadastrar os bens imobiliários de uso especial e bens dominiais do
Município, qualquer que tenha sido a sua forma de aquisição;

f. cadastrar os bens dominiais ocupados por terceiros, sem titulação ou
autorização expressa do Município;

g. realizar  avaliação  dos  bens  patrimoniais  móveis  e  imóveis  da
Administração Direta;

h. coordenar  inspeções  físicas  nos  órgãos  setoriais  decorrentes  de
movimentações dos bens patrimoniais móveis;

i. inspecionar  e  emitir  relatórios  alertando  sobre  irregularidades  na
guarda, manutenção e conservação dos bens patrimoniais móveis da
Administração Direta, sob responsabilidade dos gestores;

j. instruir  os  processos  relativos  aos  bens  dominiais  do  Município,
qualquer que tenha sido sua forma de aquisição;



k. informar sobre consultas relativas à regularização dos bens dominiais
do Município;

l. emitir  os laudos de avaliação administrativa de bens dominiais que
instruirão os processos;

m. avaliar todo o acervo de bens dominiais e de utilização especial de
propriedade do Município;

n. organizar e manter atualizado o controle dos contratos relativos às
transações  de  bens  dominiais  pertencentes  ao  Município,
encaminhando,  aqueles passíveis  de cobrança e execução,  para a
Procuradoria Geral do Município tomar as providências cabíveis; 

o. acompanhar,  quando  solicitado  pelos  órgãos,  inventários  de  bens
patrimoniais;

p. analisar  as  solicitações  de  baixa  de  bens  patrimoniais  móveis
encaminhadas pelos órgãos da Administração Direta e proceder os
registros necessários;

q. emitir parecer e promover os atos necessários à instrução processual
para a baixa do bem patrimonial móvel;

r. promover os meios para a realização de leilões de bens patrimoniais
móveis do Município;

s. promover os meios para a redistribuição de bens patrimoniais móveis;
t. promover a alienação dos bens patrimoniais móveis da administração

pública municipal;
u. exercer outras competências correlatas.

Art.9° À Coordenadoria Central  de Serviços e Gestão de Contratos -
CGC, que tem por finalidade a formulação de diretrizes, normatização, coordenação,
supervisão, fiscalização e execução das atividades de transporte, encargos gerais e
serviços contratados, no âmbito da administração pública municipal, compete:

I. através da Gerência de Análise e Administração de Contratos - GECON :

a. gerenciar contratos de serviços essenciais da Administração pública
municipal  como  abastecimento  de  água,  energia,  telefonia  fixa  e
móvel;

b. gerenciar os custos com água, energia, telefonia fixa e móvel, vale
transporte e vale refeição; 

c.promover, registrar,  controlar  despesas e acompanhar o atendimento
das solicitações de serviços essenciais como telefonia fixa e móvel e
a distribuição de vale transporte e de refeição;

d. gerir o Sistema Municipal de Protocolo;
e. gerenciar contrato de prestação de serviços de arquivo e guarda de

documentos dos órgão e entidades da PMC, estabelecendo critérios,
condições,  prazos  e  custos,  bem  como  definindo  tabela  de
temporalidade para arquivo e guarda dos documentos;

f. realizar  estudos visando a aplicação de métodos para a redução de
custos e o melhor uso dos serviços;

g. estabelecer  e  fazer  cumprir  normas,  procedimentos  e  instruções
relativas  aos  encargos  inerentes  ao  setor  e  aos  imóveis  de  uso
administrativo da Prefeitura;

h. providenciar contratação e gerenciar contratos de locação de imóveis
de uso administrativo;

i. controlar e administrar os bens de uso especial  que se caracterizam
como  imóveis  pertencentes  ao  Município  e  utilizados  pela
Administração  pública  municipal  e  por  particulares,  destinados  à
realização de atividades inerentes a Administração Pública;

j. organizar  e  manter  atualizado  o  cadastro  dos  imóveis  de  uso
administrativo próprios, locados conveniados e cedidos;



k.realizar estudos e propor medidas para racionalização da ocupação dos
imóveis  de  uso  administrativo  próprios,  locados,  conveniados  e
cedidos;

l. levantar as reais condições dos imóveis de uso administrativo próprios,
locados, conveniados e cedidos e propor alternativas de melhoria;

m. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Controle e Fiscalização de Contratos - GEFIS:

a. estabelecer  e  fazer  cumprir  normas,  procedimentos  e  instruções
quanto a guarda e utilização dos documentos contratuais que estão
sob a responsabilidade da Coordenadoria;

b. exercer a gerência da documentação contratual necessária, desde a
elaboração  de  minutas  contratuais  e  seus  anexos,  alterações
contratuais  (aditivos  e  adendos)  como  também  as  rescisões  de
vínculos contratuais; 

c. exercer  a  gerência  para  admissão,  desligamento,  substituição,  bem
como o controle dos serviços contratados; 

d. estabelecer  e  fazer  cumprir  normas,  procedimentos  e  instruções
quanto  ao  controle  para  pagamento  de  faturas  pertinentes  aos
contratos corporativos de prestação de serviços;

e. exercer  o controle sobre a regularidade contratual  e documental  das
faturas a serem encaminhadas para pagamento;

f. estabelecer e fazer cumprir normas, procedimentos e instruções quanto
a fiscalização dos contratos corporativos de prestação de serviços da
administração pública municipal;

g.exercer  a  gerência  da  fiscalização  dos  contratos  de  prestação  de
serviços  em  execução,  verificando  o  cumprimento  das  cláusulas
pactuadas e avaliando as práticas e documentos contratuais gerados;

h. exercer  avaliação  de  desempenho  da  gestão  dos  contratos  de
prestação de serviços;

i. realizar  estudos  comparativos  sobre  os  padrões  de  qualidade  e
desempenho das empresas prestadoras de serviços;

j. elaborar mensalmente relatório dos custos dos encargos gerenciados
pela CGC na Prefeitura Municipal de Camaçari;

k.realizar estudos com utilização de métodos e técnicas estatísticas para
melhor avaliação e previsão dos custos na tomada de decisão;

l. exercer outras competências correlatas.

III. através  da  Gerência  de  Administração  da  Frota  e  Abastecimento  de
Veículos - GEFAV:

a. estabelecer  e  fazer  cumprir  normas,  procedimentos  e  instruções
sobre o abastecimento da frota de veículos da administração pública
municipal;

b. promover e controlar o abastecimento da frota municipal, observando
as cotas e cronogramas estabelecidos;

c.elaborar e acompanhar demonstrativos de consumo de combustível dos
veículos próprios e locados;

d. fiscalizar a utilização dos veículos que compõem a frota da Prefeitura
Municipal de Camaçari; 

e. estabelecer  e  fazer  cumprir  normas,  procedimentos  e  instruções
quanto à identificação, utilização, manutenção e controle da frota de
veículos da administração pública municipal;

f. administrar os veículos objeto de contratos de locação;
g. levantar o custo da frota de veículos, visando subsidiar a análise dos

pedidos de locação;



h. elaborar e manter o cadastro de veículos próprios e locados;
i. fixar critérios para o dimensionamento da frota dos órgãos e entidades

da administração pública municipal, elaborando estudos e propondo
medidas que visem à racionalização e otimização de seu uso;

j. providenciar  o  licenciamento  dos  veículos  próprios  e   locados,  e
acompanhar, junto aos órgãos competentes, os laudos periciais, bem
como ocorrências relativas a acidentes envolvendo veículos da frota
própria ou locada dos órgãos e entidades da administração pública
municipal;

k.exercer outras competências correlatas;

Art. 10. A Coordenadoria Central de Tecnologia e Gestão da Informação –
CGI, que tem por finalidade a formulação de diretrizes, normatização, coordenação,
supervisão,  fiscalização  e  execução  das  atividades  e  utilização  dos  recursos  da
Tecnologia da Informação e Comunicação,  necessários aos órgãos e entidades da
administração  centralizada  e  descentralizada  da Prefeitura  Municipal  de Camaçari,
compete:

I.  através da Gerência de Tecnologia e Suporte - GESUP:

a. estudar e elaborar normas e padrões no que se refere a Tecnologia da
Informação e Comunicação - TIC;

b. buscar  continuamente  a  Inovação  Tecnológica  nos  órgãos  da
Prefeitura, visando a obtenção de maior competitividade  nos setores
produtivos;

c. avaliar  permanentemente  o  uso  da  TIC na  Prefeitura  e  recomendar
melhorias;

d. identificar e agregar informações sobre a utilização dos recursos de
TIC,  objetivando  gerir  indicadores  de  satisfação,  qualidade  e
produtividade;

e. fornecer suporte aos usuários através de uma central de atendimento;
f. fornecer suporte técnico presencial;
g. instalar software nas estações de trabalho;
h. planejar e elaborar projetos de internet, intranet e extranet;
i. planejar e elaborar projetos de redes;
j. planejar, elaborar e controlar a política de segurança da informação na

Prefeitura Municipal de Camaçari;
k.planejar,  elaborar  e  controlar  a  estratégia  e  padronização  para

implementação de perfis de acesso;
l. planejar  e  gerenciar  o  ambiente  de  banco  de  dados,  quanto  a

segurança, performance, aplicabilidade e escalabilidade;
m. exercer outras competências correlatas.

II. através da Gerência de Projetos - GEPRO:

a. coordenar,  orientar  e  dirigir  equipe  de  analistas  de  negócio  que
atuarão como consultores na Prefeitura Municipal de Camaçari;

b. supervisionar  e  orientar  a  elaboração  de  Planos  de  Gestão  da
Tecnologia  da  Informação  e  da  Comunicação  para  os  órgãos  e
entidades da Prefeitura Municipal de Camaçari;

c.implantar metodologias e instrumentos de controle, acompanhamento e
avaliação  dos  Planos  de  Gestão  da  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação;

d. acompanhar  os  planos  de  ação  em  tecnologia  da  informação  da
comunicação dos diversos órgãos e entidades da Prefeitura Municipal
de  Camaçari,  visando  a  troca  de  experiências  e  evitando
redundâncias de projetos;



e. Implementar,  coordenar,  acompanhar  e  avaliar,  diretamente  ou
através de convênios, Programa de Inclusão Digital no Município;

f. assessorar  a  Coordenadoria  de  Gestão  de  Pessoas  -  CGP  na
elaboração de programas de treinamento relacionados à tecnologia
da informação e comunicação para os servidores públicos;

g. identificar necessidades de treinamento técnico para os analistas de
negócio;

h. elaborar estudos de viabilidade, visando a implantação de soluções
através da tecnologia da informação e da comunicação;

i. promover  a  administração  de  dados  dos  sistemas  corporativos  na
Prefeitura Municipal de Camaçari;

j. subsidiar  processos  licitatórios  na  contratação  de  sistemas  de
informação;

k.promover a organização e a difusão de informações sobre ciência  e
Tecnologia da Informação e Comunicação;

l. estimular e apoiar a elaboração de estudos e diagnósticos em ciência e
tecnologia;

m. coordenar  e  estimular  as  ações  de  integração  entre  sistemas
informatizados  nos  órgãos  da  administração  direta  e  indireta  da
Prefeitura Municipal de Camaçari;

n. intermediar  as  demandas  dos  órgãos  para  implementação  de
soluções de TIC;

o. exercer outras competências correlatas.

III. através da Gerência de Rede e Ambiente Operacional - GREDE:

a. executar projetos de internet, intranet e extranet;
b. executar projetos de redes locais;
c.operar a rede e manter a segurança do ambiente operacional;
d. executar  a  política  de  segurança  definida  para  o  ambiente  de

produção;
e. executar a política de segurança da informação e dados;
f. monitorar e avaliar a utilização e o desempenho da rede;
g. definir, executar e controlar a política de segurança da informação na

Prefeitura Municipal de Camaçari; 
h. executar a política de segurança de rede e do ambiente operacional

definida;
i. implementar a estratégia definida para os perfis de acesso;
j. instalar softwares nos servidores de dados;
k.gerenciar o ambiente de produção;
l. aprimorar e disponibilizar continuamente os recursos de TIC;
m. exercer outras competências correlatas.

Art.  11.   A  Coordenadoria  de  Ações  Administrativas  Locais  de
Arembepe,  que  tem  por  finalidade  planejar,  coordenar  e  executar  a  política  de
descentralização  administrativa  do  Município  em  Arembepe  e  regiões  adjacentes,
compete:

I. através da Gerência de Serviços de Arembepe:

a. elaborar  diretrizes,  planejar  e  propor  ações  para  promover  a
descentralização  dos  serviços  municipais  em  Arembepe  e  regiões
adjacentes;

b. acompanhar a implementação dos planos, projetos e programas das
ações governamentais em Arembepe e regiões adjacentes;

c. supervisionar a implementação de projetos e programas de interesse
do Município em Arembepe e regiões adjacentes;



d. promover  a  descentralização  das  discussões  do  planejamento
orçamentário do Município, com o cidadão em Arembepe e regiões
adjacentes;

e. desenvolver  estudos,  programas  e  projetos  para  definição  de
estratégias  visando  agilizar  a  efetivação  da  descentralização  dos
serviços municipais em Arembepe e regiões adjacentes;

f. definir  critérios  para  a  promoção  e  o  acompanhamento  de
procedimentos  junto  aos  Órgãos  e  Entidades,  informando  os
resultados  aos  interessados  e  garantindo  ao  cidadão  orientação,
informação e resposta;

g. definir um sistema permanente de comunicação, visando à divulgação
sistemática de seu papel institucional para a sociedade;

h. promover, articular e apoiar ações que visem à difusão e divulgação
de práticas de cidadania;

i. promover iniciativas de orientação e educação sobre a utilização dos
diversos serviços da Administração Pública Municipal;

j. executar o processo de descentralização de atendimento, viabilizando
a resolução de demandas locais dos cidadãos;

k. identificar  e  mapear  oportunidades  de  melhoria  para  os  serviços
descentralizados prestados pela Prefeitura Municipal de Camaçari;

l. fornecer  subsídios  para  a  elaboração  de  planos  e  projetos  pelos
Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal,  visando à
descentralização dos serviços públicos;

m. disseminar a cultura da avaliação da gestão da Prefeitura Municipal
de Camaçari pela ótica da satisfação do cidadão e do exercício da
cidadania na melhoria dos serviços públicos;

n. desenvolver, aplicar e avaliar indicadores de satisfação dos cidadãos,
quanto  ao  fornecimento  de  informações  e  prestação  de  serviços
públicos  municipais,  para  o  monitoramento  da  efetividade  das
implantações  de  programas  /  projetos  /  ações  definidos  no
Planejamento Estratégico da Gestão; 

o. viabilizar  ações  de  divulgação  da  função  social  da  Prefeitura
Municipal de Camaçari, disseminando informações relacionados com
os diversos serviços prestados pela Administração Pública Municipal,
visando facilitar o acesso de atendimento para o cidadão. 

Art.  12.   A  Coordenadoria  de  Ações  Administrativas  Locais  de
Arembepe,  que  tem  por  finalidade  planejar,  coordenar  e  executar  a  política  de
descentralização  administrativa  do  Município  em  Abrantes  e  regiões  adjacentes,
compete:

I. através da Gerência de Serviços de Arembepe:

a. elaborar  diretrizes,  planejar  e  propor  ações  para  promover  a
descentralização  dos  serviços  municipais  em  Abrantes  e  regiões
adjacentes;

b. acompanhar  a implementação dos planos,  projetos e programas das
ações governamentais em Abrantes e regiões adjacentes;

c. supervisionar a implementação de projetos e programas de interesse do
Município em Abrantes e regiões adjacentes;

d. promover  a  descentralização  das  discussões  do  planejamento
orçamentário  do Município,  com o cidadão  em Abrantes e  regiões
adjacentes;

e. desenvolver  estudos,  programas  e  projetos  para  definição  de
estratégias  visando  agilizar  a  efetivação  da  descentralização  dos
serviços municipais em Abrantes e regiões adjacentes;



f. definir  critérios  para  a  promoção  e  o  acompanhamento  de
procedimentos  junto  aos  Órgãos  e  Entidades,  informando  os
resultados  aos  interessados  e  garantindo  ao  cidadão  orientação,
informação e resposta;

g. definir um sistema permanente de comunicação, visando à divulgação
sistemática de seu papel institucional para a sociedade;

h. promover, articular e apoiar ações que visem à difusão e divulgação de
práticas de cidadania;

i. promover iniciativas de orientação e educação sobre a utilização dos
diversos serviços da Administração Pública Municipal;

j. executar o processo de descentralização de atendimento, viabilizando a
resolução de demandas locais dos cidadãos;

k. identificar  e  mapear  oportunidades  de  melhoria  para  os  serviços
descentralizados prestados pela Prefeitura Municipal de Camaçari;

l. fornecer subsídios para a elaboração de planos e projetos pelos Órgãos
e  Entidades  da  Administração  Pública  Municipal,  visando  à
descentralização dos serviços públicos;

m. disseminar a cultura da avaliação da gestão da Prefeitura Municipal de
Camaçari  pela  ótica  da  satisfação  do  cidadão  e  do  exercício  da
cidadania na melhoria dos serviços públicos;

n. desenvolver, aplicar e avaliar indicadores de satisfação dos cidadãos,
quanto  ao  fornecimento  de  informações  e  prestação  de  serviços
públicos  municipais,  para  o  monitoramento  da  efetividade  das
implantações  de  programas  /  projetos  /  ações  definidos  no
Planejamento Estratégico da Gestão; 

o. viabilizar ações de divulgação da função social da Prefeitura Municipal
de  Camaçari,  disseminando  informações  relacionados  com  os
diversos  serviços  prestados  pela  Administração  Pública  Municipal,
visando facilitar o acesso de atendimento para o cidadão. 

Art.  13.   A  Coordenadoria  de  Ações  Administrativas  Locais  de
Arembepe,  que  tem  por  finalidade  planejar,  coordenar  e  executar  a  política  de
descentralização administrativa do Município, compete:

I. através da Gerência de Serviços de Arembepe:

a. elaborar  diretrizes,  planejar  e  propor  ações  para  promover  a
descentralização dos serviços municipais em Monte Gordo e regiões
adjacentes;

b. acompanhar  a implementação dos planos,  projetos e programas das
ações governamentais em Monte Gordo e regiões adjacentes;

c. supervisionar a implementação de projetos e programas de interesse do
Município em Monte Gordo e regiões adjacentes;

d. promover  a  descentralização  das  discussões  do  planejamento
orçamentário do Município, com o cidadão em Monte Gordo e regiões
adjacentes;

e. desenvolver  estudos,  programas  e  projetos  para  definição  de
estratégias  visando  agilizar  a  efetivação  da  descentralização  dos
serviços municipais em Monte Gordo e regiões adjacentes;

f. definir  critérios  para  a  promoção  e  o  acompanhamento  de
procedimentos  junto  aos  Órgãos  e  Entidades,  informando  os
resultados  aos  interessados  e  garantindo  ao  cidadão  orientação,
informação e resposta;

g. definir um sistema permanente de comunicação, visando à divulgação
sistemática de seu papel institucional para a sociedade;

h. promover, articular e apoiar ações que visem à difusão e divulgação de
práticas de cidadania;



i. promover iniciativas de orientação e educação sobre a utilização dos
diversos serviços da Administração Pública Municipal;

j. executar o processo de descentralização de atendimento, viabilizando a
resolução de demandas locais dos cidadãos;

k. identificar  e  mapear  oportunidades  de  melhoria  para  os  serviços
descentralizados prestados pela Prefeitura Municipal de Camaçari;

l. fornecer subsídios para a elaboração de planos e projetos pelos Órgãos
e  Entidades  da  Administração  Pública  Municipal,  visando  à
descentralização dos serviços públicos;

m. disseminar a cultura da avaliação da gestão da Prefeitura Municipal de
Camaçari  pela  ótica  da  satisfação  do  cidadão  e  do  exercício  da
cidadania na melhoria dos serviços públicos;

n. desenvolver, aplicar e avaliar indicadores de satisfação dos cidadãos,
quanto  ao  fornecimento  de  informações  e  prestação  de  serviços
públicos  municipais,  para  o  monitoramento  da  efetividade  das
implantações  de  programas  /  projetos  /  ações  definidos  no
Planejamento Estratégico da Gestão; 

o. viabilizar ações de divulgação da função social da Prefeitura Municipal
de  Camaçari,  disseminando  informações  relacionados  com  os
diversos  serviços  prestados  pela  Administração  Pública  Municipal,
visando facilitar o acesso de atendimento para o cidadão. 

Art. 14.  A Entidade mencionada no Art. 2º, inciso II, deste Regimento tem
sua organização e funcionamento definidos em legislação própria.

CAPÍTULO IV
Atribuições

Art. 15.  Ao Secretário Municipal, cumpre:

I. supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer executar os serviços de
sua Secretaria, de acordo com o planejamento geral da administração;

II. expedir instruções para execução das leis e regulamentos;
III. apresentar proposta parcial para elaboração da Lei do Orçamento e, até o

dia 31 de janeiro, relatórios dos serviços de sua Secretaria;
IV. comparecer à Câmara, dentro de 08(oito) dias, quando convocado para,

pessoalmente, prestar informações;
V. delegar atribuições aos seus subordinados;

VI. referendar os atos do Chefe do Poder Executivo;
VII. assessorar o Chefe do Poder Executivo em assuntos de competência da

Secretaria;
VIII. propor ao Chefe do Poder Executivo  indicações para o provimento de

cargo em comissão no âmbito da Secretaria;
IX. autorizar a realização de despesas, observando os limites previstos na

legislação específica;
X. celebrar  convênios,  ajustes,  acordos  e  atos  similares,  mediante

delegação  do Chefe  do Poder  Executivo,  bem como acompanhar  sua
execução e propor alterações dos seus termos ou sua denúncia;

XI. expedir portarias e demais atos administrativos relativos a assuntos da
Secretaria;

XII. orientar,  supervisionar  e  avaliar  as  atividades  de  Entidade  que  lhe  é
vinculada;

XIII. aprovar os planos, programas, projetos, orçamentos e cronogramas de
execução e desembolso da Secretaria;

XIV. promover  medidas  destinadas  à  obtenção  de  recursos  objetivando  a
implantação dos programas de trabalho da Secretaria;



XV. apresentar  à  autoridade  competente  o  Plano  Estratégico  de  sua
Secretaria;

XVI. constituir comissões consultivas de especialistas ou grupos de trabalho,
mediante portaria que disporá sobre sua competência e duração;

XVII. apresentar, periodicamente, ou quando lhe for solicitado, relatório de sua
gestão  ao  Chefe  do  Poder  Executivo,  indicando  os  resultados
alcançados;

XVIII. praticar  atos  pertinentes  às  atribuições  que  lhe  forem delegadas  pelo
Chefe do Poder Executivo;

XIX. encaminhar ao Chefe do Poder Executivo anteprojetos de leis, decretos
ou outros atos normativos elaborados pela Secretaria.

Art. 16. Aos titulares dos Cargos em Comissão, além do desempenho das
atividades concernentes aos Sistemas Municipais e das competências das respectivas
Unidades, cumpre:

I. ao Subsecretário:

a. assistir  ao  Secretário  em  sua  representação  e  contatos  com
organismos dos setores público e privado e com o público em geral;

b. auxiliar o Secretário no planejamento e coordenação das atividades
da Secretaria;

c. orientar, supervisionar, dirigir e controlar as atividades do Gabinete;
d. assistir ao Secretário no despacho do expediente;
e. auxiliar o Secretário no exame e encaminhamento dos assuntos  de

sua atribuição;
f. transmitir  às  Unidades  da  Secretaria  as  determinações,  ordens  e

instruções do titular da Pasta;
g. exercer encargos especiais que lhe forem atribuídos pelo Secretário.

II. ao Assistente de Secretário:

a. assessorar  direta  e  pessoalmente  o  Secretário,  contribuindo  com
subsídios técnicos para o processo decisório e desempenho de suas
atribuições, na forma que for requerida;

b. coordenar  estudos,  desenvolver  contatos  e  mediar  ações
multissetoriais,  no  âmbito  da  Secretaria,   determinadas  pelo
Secretário, para promover uma maior integração;

c. coordenar a obtenção e preparação de material de informação e de
apoio, junto às unidades de trabalho da Secretaria e promover a sua
consolidação,  a  fim  de  assistir  o  Secretário  nos  encontros  e
audiências com autoridades e personalidades;

d. utilizar  mecanismos  de  cooperação  e  consulta  entre  as  diversas
assessorias  técnicas  da  Prefeitura  de  Camaçari  para  maior
efetividade e unicidade de atuação;

e. instruir e manifestar-se nos processos e expedientes que lhe forem
encaminhados pelo Secretário;

f. exercer encargos  especiais que lhe forem cometidos pelo Secretário.

III. ao Assessor Especial do Executivo:

a. assessorar  direta  e  pessoalmente  o  Chefe  do  Poder  Executivo,
contribuindo  com  subsídios  técnicos  para  o  processo  decisório  e
desempenho de suas atribuições, na forma que for requerida;

b. coordenar  estudos,  desenvolver  contatos  e  mediar  ações
multissetoriais  intragoverno,   determinadas pelo  Prefeito,  para uma
maior integração das ações governamentais;



c. coordenar a obtenção e preparação de material de informação e de
apoio,  junto  às  diferentes  áreas  de  governo  e  promover  a  sua
consolidação,  a  fim  de  assistir  o  Chefe  do  Poder  Executivo  nos
encontros e audiências com autoridades e personalidades nacionais e
estrangeiras;

d. desenvolver mecanismos de cooperação e consulta entre as diversas
assessorias  técnicas  da  Prefeitura  de  Camaçari  para  maior
efetividade e unicidade de atuação;

e. instruir e manifestar-se nos processos e expedientes que lhe forem
encaminhados pelo Chefe do Poder Executivo;

f. exercer encargos  especiais que lhe forem cometidos pelo Chefe do
Poder Executivo.

IV. ao Assessor Chefe:

a. planejar, orientar, coordenar, supervisionar, acompanhar e avaliar os
trabalhos desenvolvidos;

b. elaborar  e  submeter  à  apreciação  e  aprovação  do  Secretário  a
proposta dos planos,  programas e projetos  a serem desenvolvidos
pela Unidade;

c. propor  ao  Secretário  medidas  destinadas  ao  aperfeiçoamento  ou
redirecionamento de programas, projetos e atividades em execução
na Secretaria, com vistas a sua otimização;

d. encaminhar  ao  Secretário  relatórios  periódicos  referentes  às
atividades da Unidade;

e. coordenar a elaboração dos relatórios mensal e anual da Secretaria;
f. supervisionar,  coordenar  e  controlar  as  atividades  pertinentes  aos

Sistemas  Municipais  nas  funções  de  planejamento,  gestão  do
orçamento,  administração  financeira  e  de  promoção  do
desenvolvimento da administração;

g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

V. ao Assessor do Executivo:

a. assessorar diretamente o superior  hierárquico em assuntos de sua
especialização, elaborando pareceres, notas, minutas e informações;

b. promover  a  articulação  do  superior  hierárquico  com  órgãos  e
entidades  públicas  e  privadas,  nacionais,  estrangeiras  e
internacionais;

c.assegurar a elaboração de planos, programas e projetos relativos às
funções de sua unidade;

d. exercer  encargos  especiais  que  lhe  forem  cometidos  pelo  seu
superior imediato;

e. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VI. ao Assessor Técnico:

a. planejar,  orientar,  coordenar,  controlar,  supervisionar  e  avaliar  a
execução dos trabalhos e das atividades pertinentes à Unidade;

b. acompanhar a instrução de processos, prestação de informações ou
adoção de providências relativas à Unidade;

c. expedir instruções na área de sua competência;
d. apreciar  e pronunciar-se  em assuntos relativos  à Unidade,  quando

solicitado;
e. apresentar, periodicamente, ao superior hierárquico, relatório técnico

de  desempenho  das  suas  atribuições,  baseado  em  indicadores
qualitativos e quantitativos;



f. indicar  à  unidade  de  Recursos  Humanos  da  Secretaria  as
necessidades  de  treinamento  para  os  servidores  que  lhe  são
subordinados;

g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VII. ao Coordenador:

a. coordenar as atividades de caráter sistêmico da Secretaria;
b. planejar,  coordenar  e  supervisionar  os  programas  e  projetos  da

Coordenadoria;
c.orientar  e  supervisionar  as  ações  desenvolvidas  pelas  Unidades

subordinadas,  de  acordo  com  as  normas  em  vigor  e  diretrizes
estabelecidas pelo Secretário;

d. fornecer  os  elementos  necessários  para  elaboração  da  proposta
orçamentária da Secretaria;

e. propor  ao Secretário  a  celebração  de convênios,  ajustes,  acordos e
atos similares com órgãos e entidades públicas e privadas, nacionais, 
estrangeiras e internacionais na área de competência da respectiva
Coordenadoria;

f. propor ao Secretário a constituição de comissões ou grupos de trabalho
e a  designação  dos respectivos  responsáveis  para  a  execução  de
atividades especiais;

g. indicar  necessidades  de  desenvolvimento  da  equipe  para  os
servidores que lhe são subordinados;

h. propor  ao  Secretário  medidas  objetivando  melhor  desenvolvimento
dos programas, projetos e atividades sob sua direção;

i. apresentar,  periodicamente,  ao  seu  superior  hierárquico,  relatório
técnico de desempenho das suas atribuições baseado em indicadores
qualitativos e quantitativos;

j. propor  e  conduzir  reuniões  de  trabalho  ou  de  treinamento  com  as
unidades  setoriais  no  âmbito  do  sistema  ou  subsistema  municipal
vinculado  à  sua  unidade,  quando  se  tratar  de  ocupante  de  cargo
coordenador de coordenadoria central;

k.coordenar a elaboração, revisão e publicação das normas,bem como, a
implantação e otimização de ferramentas e tecnologias, formulários e
documentos padrões utilizados no sistema ou subsistema municipal
vinculado  à  sua  coordenação,  bem  assim,  medidas  de  apoio
organizacional às unidades setoriais,  quanto se tratar de ocupante de
cargo de coordenador de coordenadoria central;

l. prestar  orientação  aos  titulares  de  unidades  setoriais  sistêmicas,
quando  se  tratar  de  ocupante  de  cargo  de  coordenador  de
coordenadoria central.

m. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

VIII. ao Gerente:

a. orientar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a execução dos
planos, programas, projetos e atividades da Gerência;

b. assistir ao superior imediato em assuntos pertinentes à sua Unidade;
c.fazer  cumprir  as  normas  e  determinações  referentes  a  sua  área  de

atuação;
d. sugerir ao Coordenador, no âmbito de sua competência, a elaboração

de  normas  e  a  adoção  de  medidas  necessárias  ao  bom
desenvolvimento dos trabalhos;

e. fornecer ao Coordenador, os elementos necessários à formulação de
diretrizes e ao estabelecimento de metas e programas da Gerência;



f. apresentar,  periodicamente,  ao  seu  superior  hierárquico,  relatório
técnico  de  desempenho  das  suas  atribuições,  baseado  em
indicadores qualitativos e quantitativos;

g. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

IX. ao Oficial de Gabinete:

a. prestar assistência ao Gabinete nas atividades de relações públicas;
b. recepcionar e encaminhar pessoas;
c. realizar serviços de apoio geral, que lhe forem atribuídos pelo superior

imediato;
d. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

X. ao Secretário Executivo:

a. organizar, controlar e manter os arquivos das respectivas unidades;
b.controlar  a  tramitação  do  expediente  e  da  correspondência

encaminhada a sua chefia imediata;
c.administrar a agenda da sua chefia imediata;
d.providenciar serviços de reprografia e solicitação de materiais;
e. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo.

Parágrafo único. Ao Assessor Técnico cabe o desempenho das atribuições
técnicas necessárias ao funcionamento da Secretaria,  além daquelas definidas nos
Regulamentos dos respectivos Sistemas Municipais.

CAPÍTULO V
Substituições

Art. 17. A substituição do Secretário da Administração e dos titulares dos
Cargos  em  Comissão,  nas  ausências  e  impedimentos  eventuais  dos  respectivos
titulares, far-se-á da seguinte forma:

I. o Secretário pelo Subsecretário;
II. o Subsecretário pelo Assessor Chefe;
III. o Assessor Chefe por um dos Assessores Técnicos;
IV. o Coordenador por um dos Gerentes;
V. o Gerente por um dos seus subordinados.

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

Art.  18.  As  Comissões  de  Licitação  do  Município  ficam  subordinadas
normativamente  à  Coordenadoria  Central  de  Materiais  e  Patrimônio  e  vinculadas
administrativamente da seguinte forma:

I. a Comissão Central  Permanente de Licitação à Coordenadoria Central
de Materiais e Patrimônio;

II. as  Comissões  Setoriais  Permanentes  ou  Especiais  de  Licitação  às
Coordenarias Administrativas dos Órgãos;

III. as  Comissões  Permanentes  ou  Especiais  de  Licitação,  às  Diretorias
Administrativa e Financeiras das Entidades.

Art.  19.  A Comissão Central  Permanente de Cadastro  e Avaliação  de
Fornecedores  -  COMPEC  subordina-se  normativamente  e  vincula-se
administrativamente à Coordenadoria central de Materiais e Patrimônio.



Art. 20. As comissões especiais criadas com a finalidade de promover,
avaliar,  realizar  leilões  e  inventários  físicos  ou  proceder  aos  descartes  de  bens
patrimoniais móveis, subordinam-se normativamente à Coordenadoria de Materiais e
Patrimônio  e  vinculam-se  administrativamente  à  Gerência  de  Patrimônio  Móvel  e
Imóvel.

Art.  21.  A  Comissão  Permanente  de  Sindicância  e  Processo
Administrativo,  destinada  a  apurar  irregularidades  cometidas  por  servidores  em
exercício, é subordinada ao Secretário da Administração.

Art. 22. Os Cargos em Comissão da Secretaria da Administração são os
constantes no Anexo Único, integrante deste Regimento.

Art.  23.  Os  casos  omissos  e  as  dúvidas  que  venham  a  surgir,  na
aplicação do presente Regimento, serão resolvidos pelo titular da Secretaria.

ANEXO ÚNICO
CARGOS EM COMISSÃO - SECAD

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

08 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
• Coordenadoria de Ações Administrativas

Locais de Arembepe
• Coordenadoria de Ações Administrativas

Locais de Abrantes
• Coordenadoria de Ações Administrativas

Locais de Monte Gordo

02 GES-III Assessor do Executivo II • Gabinete

19 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
• Gerência de Serviços de Arembepe
• Gerência de Serviços de Abrantes
• Gerência de Serviços de Monte Gordo



01 GAS-II Assessor Técnico II • Assessoria Técnica

01 GAS-III Oficial de Gabinete
• Gabinete

01 GAS-III Secretário Executivo I • Gabinete

03 GAS-IV Secretário Executivo II • Gabinete

13 GAS-V Secretário Executivo III

• Gabinete (4)
• 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
• Coordenadoria de Ações Administrativas

Locais de Arembepe
• Coordenadoria de Ações Administrativas

Locais de Abrantes
• Coordenadoria de Ações Administrativas

Locais de Monte Gordo


