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DECRETO Nº 6720, DE 27 DE ABRIL DE 2017 

 

Aprova o Regimento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente – SEDUR alterada pela Lei Municipal 1464/2016, de 

19 de dezembro de 2016, que modificou a Estrutura Organizacional 

da Administração Pública Municipal, e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais 

disposta na Lei Orgânica Municipal, e 

Considerando que a Lei Orgânica do Município de Camaçari, nos termos dos artigos 69, IV e 94, VII, 

estabelece que compete, privativamente, ao Prefeito a inciativa das leis relativas à criação, 

estruturação e atribuições dos Órgãos da Administração Direta e Autarquias do Município, bem como 

dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Municipal na forma da lei;  

Considerando que a Lei Municipal 1464/2016, de 19 de dezembro de 2016, Diário Oficial nº 703 de 

17 a 23 de Dezembro de 2016, em seu artigo 5º, estabelece que a Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano passou a denominar-se Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUR; 

Considerando, ainda, que o artigo 26 da Lei Municipal 1464/2016 estabelece que o Chefe do Poder 

Executivo Municipal poderá promover, no prazo de até cento e vinte (120) dias, mediante decreto, a 

adequação, complementação e a fixação das estruturas regimentais das Secretarias Municipais e 

órgãos criados e modificados por aquela lei. 

 

DECRETA: 

Art. 1º Fica aprovado o Regimento da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – 

SEDUR, que com este se publica. 

Art. 2º Fica revogado o art. 6º do Decreto 4245/2006. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 27 DE ABRIL DE 2017. 
 
 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
Prefeito 
 
JULIANA FRANCA PAES 
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
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SECRETÁRIO
SEDUR

GEFIS
Gerência de Fiscalização do Uso do 

Solo

GELAM (ORLA)
Gerência de Licenciamento 

Ambiental (Orla)

GELAM (SEDE)
Gerência de Licenciamento 

Ambiental (Sede)

GELAP
Gerencia de Licenciamento de 

Atividades e Publicidade

GELE
Gerência de Licenciamento de 

Empreendimentos

GESEG
Gerência de Serviços Gerais

GERAD
Gerência de Serviços

Administrativos

GEFIM
Gerência de Fiscalização Ambiental

GPT
Gerência de Planejamento 

Territorial

GPU
Gerência de Projetos Urbanísticos

GECAD
Gerência de Geoprocessamento, 

Cadastro e Indicadores 

GEAT
Gerência de Acervo Técnico

GEAVE
Gerência de Áreas Verdes e 

Espaços Abertos

CAD
Coordenadoria Adiministrativa

CLU
Coordenadoria de Licenciamento

Urbanístico

CLA
Coordenadoria de Licenciamento

Ambiental 

COF
Coordenadoria de Fiscalização

CPP
Coordenadoria de Planejamento e 

Projetos

GEPLAM
Gerência de Planejamento e 

Políticas Ambientais

CPA
Coordenadoria de Planejamento

Ambiental

GAB
Gabinete do Secretário

ASTEC
Assessoria Técnica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE - SEDUR

JUNTA DE JULGAMENTO
Junta de Julgamento da SEDUR 

Legenda:

Subordinação Administrativa
Assessoria
Órgão Colegiado

Órgão de Julgamento

CONCIDADE
Conselho Municipal da Cidade

COMAM
Conselho Municipal do Meio 

Amiente

CIM
Coordenadoria de Informações 

Municipais

GEAP
Gerência de Atendimento e 

Protocolo
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REGIMENTO INTERNO 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE - SEDUR 

 

CAPÍTULO I 

Finalidade e Competência 

 

Art. 1°. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, 
reorganizada pelas Leis nº 730, de 18 de maio de 2006, nº 758, de 31 de outubro de 2006, 
nº 807, de 24 de julho de 2007, nº 951, de 16 de fevereiro de 2009 e nº 1.464, de 19 de 
dezembro de 2016, tem por finalidade formular diretrizes, planejar, normatizar, executar, 
acompanhar, fiscalizar e avaliar as políticas e ações municipais de desenvolvimento urbano, 
de preservação do meio ambiente, com as seguintes competências: 
 

I. formular, implementar e coordenar a execução da política urbano-ambiental, 
diretrizes e metas relacionadas ao planejamento municipal; 

II. realizar a revisão, implementação e acompanhamento do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano – PDDU; 

III. realizar a revisão, implantação e manutenção dos instrumentos jurídicos previstos 
no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU; 

IV. formular e acompanhar projetos paisagísticos, urbanísticos, de infraestrutura e de 
edificações públicas; 

V. promover a discussão de diretrizes e planos municipais com a comunidade, 
visando sua participação no desenvolvimento e organização do município; 

VI. coordenar e executar a produção, alimentação e divulgação de informações de 
planejamento urbano; 

VII. formular políticas e diretrizes de preservação e proteção dos recursos ambientais, 
elaborando normas e realizando ações necessárias; 

VIII. prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Meio Ambiente 
e ao Conselho Municipal da Cidade; 

IX. definir políticas e normas de uso e ocupação do solo, propondo e implementando 
instrumentos de controle e fiscalização de seu cumprimento; 

X. identificar a necessidade e propor a revisão e adequação da legislação relativa 
ao uso e ocupação do solo, meio ambiente, polícia administrativa e outras 
pertinentes, fiscalizando o seu cumprimento; 

XI. realizar a avaliação,  a análise de orientação prévia e a aprovação de projetos de 
empreendimento, edificação e parcelamento do solo dentre outros, de acordo 
com legislação específica vigente; 

XII. desenvolver, implementar, manter, atualizar a base e alimentar os dados do 
cadastro técnico multifinalitário, incluindo o cadastro fiscal e cadastro jurídico de 
áreas públicas e privadas do município; 

XIII. desenvolver e implementar atividades voltadas à produção, manutenção, 
atualização e alimentação de informações para o acervo técnico e para o sistema 
de informações municipais; 

XIV. realizar estudos e programas de saneamento, bem como elaborar e implementar 
a Política de Saneamento do município; 

XV. realizar estudos e diagnósticos para proposições de diretrizes na política de 
saneamento básico do município; 

XVI. preservar, aproveitar e conservar as áreas verdes do município; 
XVII. planejar programas de reflorestamento; 
XVIII. manter ativo e atualizado o cadastro multifinalitário e o sistema de informações 

municipais; 



3 
 

XIX. exercer outras competências correlatas. 
 

  Parágrafo único. Para o cumprimento de sua finalidade poderá a Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR articular-se com órgãos e entidades da 

administração pública federal, estadual e municipal, no âmbito de sua área de atuação, bem 

como, celebrar convênios, contratos e acordos com instituições públicas e privadas, 

nacionais, estrangeiras e internacionais. 

 

CAPÍTULO II 

Estrutura 

Art. 2°. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR tem a seguinte estrutura 
básica: 
 

I. Órgão Colegiado: 
a. Conselho Municipal de Meio Ambiente; 
b. Conselho Municipal da Cidade; 

II. Órgão de Julgamento: 
a. Junta de Julgamento. 

III. Órgãos da Administração Direta: 

a. Gabinete do Secretário - GAB; 

b. Assessoria Técnica - ASTEC; 

c. Coordenadoria Administrativa - CAD; 
1. Gerência de Serviços Administrativos - GERAD; 
2. Gerência de Serviços Gerais – GESEG; 
3. Gerência de Atendimento e Protocolo – GEAP. 

d. Coordenadoria de Licenciamento Urbanístico - CLU: 

1. Gerência de Licenciamento de Empreendimentos - GELE; 

2. Gerência de Licenciamento de Atividades e Publicidade - GELAP. 
e. Coordenadoria de Licenciamento Ambiental - CLA: 

1. Gerência de Licenciamento Ambiental (Sede) - GELAM (SEDE); 

2. Gerência de Licenciamento Ambiental (Orla) - GELAM (ORLA). 
f. Coordenadoria de Fiscalização - COF: 

1. Gerência de Fiscalização do Uso do Solo - GEFIS; 

2. Gerência de Fiscalização Ambiental – GEFIM; 
g. Coordenadoria de Planejamento e Projetos - CPP: 

1. Gerência de Planejamento Territorial – GPT 

2. Gerência de Projetos Urbanísticos - GPU. 
h. Coordenadoria de Informações Municipais - CIM: 

1. Gerência de Geoprocessamento, Cadastro e Indicadores – GECAD; 

2. Gerência de Acervo Técnico - GEAT. 
i. Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPA: 

1. Gerência de Áreas Verdes e Espaços Abertos - GEAVE; 

2. Gerência de Planejamento e Políticas Ambientais - GEPLAN. 
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CAPÍTULO III 

Competência das Unidades 

 

Art. 3°. Ao Gabinete do Secretário - GAB, 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, as comunicações 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 a 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. 4°. A Assessoria Técnica – ASTEC tem por finalidade assessorar o titular da 
Secretaria e às demais unidades, respeitadas as competências específicas dos setores, 
composta por técnicos que competem:  

I. preparar estudos, pareceres e minutas, bem como consolidar dados, análises, 
informações e subsídios, interna ou externamente, em apoio às decisões do 
Secretário;  

II. estudar e propor ao Secretário, medidas visando à agilização, racionalização e 
atualização das atividades e processos da Secretaria; 

III. orientar a implantação da política da Secretaria junto às entidades a ela 
vinculada; 

IV. realizar estudos, pesquisas e levantamentos nos órgãos e entidades vinculados 
à Secretaria, bem como o registro, análise e avaliação de dados, informações e 
decisões relativas à sua programação e ao seu desempenho; 

V. realizar análise e emitir pareceres sobre assuntos que envolvam indagações 
técnicas e normativas; 

VI. planejar, implementar e controlar a utilização de tecnologias de informação e 
comunicação e de controle interno integrado; 

VII. elaborar ou rever anteprojetos de leis, decretos, portarias e atos normativos de 
interesse da Secretaria; 

VIII. elaborar e manter atualizada a coletânea de leis, decretos, portarias e demais 
atos de interesse da Secretaria; 

IX. assistir às unidades da Secretaria no desempenho de suas atribuições e 
responsabilidades técnicas; 
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X. promover a integração das atividades dos setores da Secretaria, no que lhe 
compete; 

XI. desenvolver e acompanhar o cumprimento do planejamento da Secretaria; 

XII. elaborar, em conjunto com as unidades administrativas, a síntese dos relatórios 
de atividades, para prestação de contas do cumprimento das metas; 

XIII. assistir ao Secretário nos assuntos determinados como assembleias, 
conferências, conselhos, seminários, bem como em outros eventos que se 
fizerem necessários; 

XIV. coordenar a divulgação dos planos, projetos, programas, matérias jornalísticas e 
ações realizadas pela Secretaria junto ao Órgão Municipal de Comunicação; 

XV. implementar ações que viabilizem o processo de modernização administrativa 
da Secretaria; 

XVI. divulgar, no portal web próprio ou da Prefeitura, em conjunto com as demais 
unidades administrativas, a produção da Secretaria como legislações, 
expedientes, eventos promovidos, e demais informações de interesse da 
sociedade e dos servidores da SEDUR, nas matérias que competem a pasta; 

XVII. 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; 

XVIII. exercer outras atividades correlatas, especialmente as que lhe forem atribuídas 
pelo Secretário. 

 

 Art. 5°. À Coordenadoria Administrativa - CAD, que tem por finalidade desenvolver 
as atividades de recursos humanos, materiais e patrimônio, serviços gerais, comunicação 
interna, orçamento, atendimento 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 de Gestão de Pessoas, integrante da 
estrutura da Secretaria da Administração; 

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 frequência 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 de Gestão de Pessoas, integrante da estrutura da Secretaria 
da Administração e coordenar as providência necessárias ao pagamento 
dos servidores; 

i. cumprir normas e instruções relativas à aquisição do material e patrimônio 
da Secretaria. 
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j. preparar o expediente necessário à aquisição de bens, de acordo com a 
legislação pertinente; 

k. manter o controle da utilização dos bens móveis da Secretaria, em 
conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria da 
Administração, inclusive, informando quando da aquisição destes, para 
providências de cadastro e tombamento; 

l. receber as Notas Fiscais referente a serviços executados providenciar 
processo de pagamento, conforme normas próprias; 

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

n. articular, junto aos demais setores da Secretaria, o orçamento anual 
especificando os projetos e atividades, bem como a execução dos controles 
internos e os planos de aplicação;  

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

p. exercer outras competências correlatas. 
 

II. através da Gerência de Serviços Gerais - GESEG: 
 

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

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

transporte, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela 
Secretaria da Administração;  

e. controlar a utilização, movimentação, recolhimento e manutenção dos 
veículos da Secretaria, bem como o consumo de combustível, lubrificantes, 
peças e acessórios; 

f. cumprir normas e instruções relativas ao recebimento, estocagem,  
distribuição, utilização e controle do material e patrimônio da Secretaria; 

g. elaborar o cronograma de aquisição de material e suas alterações, com base 
em consulta formulada a Coordenadoria de Materiais e Patrimônio, 
integrante da estrutura da Secretaria da Administração, relativa a banco de 
preços e catálogo de especificações de materiais; 

h. atender as requisições de material, oriundas das unidades da Secretaria; 
i. receber conferir e guardar o material adquirido, efetuando o controle físico-

financeiro dos materiais estocados; 
j. 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, sob a orientação da 
Coordenadoria de Materiais e Patrimônio, integrante da estrutura da 
Secretaria da Administração; 

k. exercer outras competências correlatas. 
 

III. através da Gerência de Atendimento e Protocolo – GEAP: 
 

a. observar os procedimentos para o atendimento ao público de acordo com 
normas e diretrizes estabelecidas pela Secretaria; 

b. garantir a cortesia no atendimento ao público; 
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c. atender pessoalmente as exceções decorrentes de erros de registro em 
sistemas ou nos procedimentos internos da Prefeitura, bem como o 
encaminhamento de solicitações não previstas no portfólio da Secretaria; 

d. controlar e comunicar sobre as atividades e as etapas dos processos 
pleiteados pelos requerentes; 

e. intermediar a tramitação dos processos nas secretarias e orientar os 
procedimentos junto aos setores para sua conclusão; 

f. supervisionar a observação das determinações legais e normas no 
atendimento às solicitações dos requerentes; 

g. realizar serviço de triagem (pré-atendimento) e dirimir dúvidas relativas a 
documentações e providências necessárias a habilitar o Requerente à 
abertura do processo; 

h. observar as normas legais e técnicas quanto a abertura, tramitação, 
controle, arquivamento e desarquivamento de processos administrativos; 

i. registrar o andamento dos processos em sistema de informações específicos, 
zelando pela inclusão de dados consistentes; 

j. coordenar, controlar e executar as atividades relativas à expedição dos 
documentos produzidos ou recebidos pela Secretaria e manter atualizados 
o cadastro para correspondências, administrando e controlando os serviços 
de malote; 

k. 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; 

l. exercer outras competências correlatas. 
 

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

 

Art. 6.  À Coordenadoria de Licenciamento Urbanístico - CLU, que tem por finalidade 

disciplinar, acompanhar e controlar a ocupação e o uso do solo do município, em 

conformidade com os instrumentos da política urbana, bem como licenciar construções, 

empreendimentos e atividades no município, compete: 

I. através da Gerência de Licenciamento de Empreendimentos - GELE: 
 

a. prestar os serviços de licenciamento urbanístico nos termos da legislação 
vigente; 

b. atender ao público, quanto a dúvidas referentes ao licenciamento 
urbanístico; 

c. dar publicidade, aplicar e verificar o cumprimento das leis vigentes que 
disciplinam o uso e ocupação do solo; 

d. subsidiar a definição de diretrizes relativas ao ordenamento do uso e 
ocupação do solo; 

e. analisar e emitir parecer em processos que requeiram informação e  
aprovação de projetos de edificação, urbanização e parcelamento do solo 
dentre outros; 

f. expedir licenças, certidões, autorizações e análises de orientação prévia 
segundo a legislação vigente; 
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g. executar vistoria técnica necessária à análise de requerimentos em 
processos; 

h. manter contato com requerentes, quando necessário, para solicitação de 
documentos e/ou indicação de condicionantes para aprovação de 
empreendimentos; 

i. informar ao requerente, através de expediente administrativo específico, o 
deferimento ou indeferimento da aprovação de projetos de atividades e 
empreendimentos; 

j. registrar o andamento dos processos em sistema de informações 
específico, zelando pela inclusão de dados consistentes; 

k. exercer outras competências correlatas. 
 

II.  através da Gerência de Licenciamento de Atividades e Publicidade – GELAP 

 

a. definir os procedimentos necessários ao licenciamento das atividades e 
publicidade, em conformidade com a legislação vigente; 

b. atender ao público, quanto a dúvidas referentes a licenciamento de 
funcionamento/publicidade/atividade; 

c. validar tecnicamente os projetos de publicidade, adequando-os a realidade 
de campo; 

d. articular junto a SEFAZ e a Junta Comercial do  
Estado da Bahia – JUCEB o processo de viabilidade e abertura de 
estabelecimentos; 

e. analisar e emitir parecer em processos, quanto à localização, se requerida 
licença para o exercício de atividades econômicas que configurem uso do 
solo, segundo a legislação específica; 

f. analisar e emitir parecer em processos que requeiram licença de 
localização e funcionamento de barracas fixas, em áreas públicas e 
particulares, elaborando o respectivo Termo de Acordo Administrativo, se 
áreas públicas; 

g. executar vistoria técnica necessária à análise dos requerimentos em 
processos; 

h. manter contato com requerentes, quando se fizer necessárias à solicitação 
de documentos e/ou indicação de condicionantes para aprovação de 
licenças; 

i. registrar o andamento dos processos em sistema de informações 
específico, zelando pela inclusão de dados consistentes; 

j. analisar tecnicamente os pedidos de funcionamento de atividades e eventos 
quanto ao atendimento das normas de segurança contra incêndio e pânico; 

k. contribuir na formação da regulamentação para o exercício de atividades, 
eventos e exploração de publicidade no município; 

l. exercer outras competências correlatas.  
 

Parágrafo único. Para o cumprimento das demandas relativas a assistência técnica 

ao requerente e abertura de processos administrativos, em conformidade com as normas 

técnicas, administrativas e legais, a Coordenadoria de Licenciamento Urbanístico – CLU 

deverá alocar técnicos na Gerência de Atendimento e Protocolo – GEAP afim de ocuparem 

funções de pré atendimento e triagem, sem prejuízo à subordinação administrativa da 

respectiva gerência de origem. 
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Art. 7.  À Coordenadoria de Licenciamento Ambiental - CLA, que tem por finalidade 

coordenar, orientar e expedir o licenciamento ambiental e demais atos autorizativos dos 

empreendimentos e atividades utilizadoras, supressoras e exploradoras de recursos naturais 

a fim de controlar os impactos ambientais no município, em conformidade com os 

instrumentos da política ambiental, compete: 

I. através da Gerência de Licenciamento Ambiental – GELAM (Sede) - GELAM 
(SEDE) e da Gerência de Licenciamento Ambiental (Orla) - GELAM (ORLA): 

 

a. prestar os serviços de licenciamento ambiental nos termos da legislação 
vigente; 

b. atender ao público, quanto a dúvidas referentes a licenciamento ambiental; 
c. definir os procedimentos necessários ao licenciamento das atividades e 

empreendimentos de impacto ambiental local, em conformidade com a 
legislação vigente; 

d. dar publicidade, aplicar e verificar o cumprimento da legislação ambiental 
do município; 

e. subsidiar quando necessário, a definição de diretrizes relativas ao 
licenciamento ambiental; 

f. analisar e emitir parecer técnico em processos que requeiram licenciamento 
ambiental, aprovação de atividades e empreendimentos, dentre outros; 

g. realizar vistorias e inspeções em geral, para subsidiarem na elaboração de 
relatórios técnicos e nas análises de requerimentos em processos; 

h. identificar, analisar e propor alternativas de solução, quanto às situações 
específicas causadoras de poluição do meio ambiente; 

i. manter contato com requerentes, quando se fizer necessárias à solicitação 
de documentos e/ou indicação de condicionantes para aprovação de 
empreendimentos; 

j. informar ao requerente, através de expediente administrativo específico, o 
deferimento ou indeferimento da aprovação de projetos de atividades e 
empreendimentos; 

k. autorizar a poda, supressão ou erradicação de árvores em áreas públicas e 
privadas; 

l. emitir licença ambiental e licença para exploração de substâncias minerais 
no município; 

m. registrar o andamento dos processos em sistema de informações 
específico, zelando pela inclusão de dados consistentes; 

n. exercer outras competências correlatas 
 

Parágrafo único. Para o cumprimento das demandas relativas a assistência técnica 

ao requerente e abertura de processos administrativos, em conformidade com as normas 

técnicas, administrativas e legais, a Coordenadoria de Licenciamento Ambiental – CLA 

deverá alocar técnicos na Gerência de Atendimento e Protocolo – GEAP afim de ocuparem 

funções de pré atendimento e triagem, sem prejuízo à subordinação administrativa da 

respectiva gerência de origem. 

 

Art. 8.  À Coordenadoria de Fiscalização - COF, que tem por finalidade disciplinar, 

acompanhar, controlar e fiscalizar a ocupação, uso do solo e meio ambiente no município, 

de acordo com a legislação específica vigente, orientando, disciplinando, coibindo e punindo, 

irregularidades, infrações, fraudes e práticas lesivas ou abusivas, compete: 

I. através da Gerência de Fiscalização do Uso do Solo - GEFIS: 



10 
 

 

a. programar e executar, de acordo com a legislação específica vigente, a 
fiscalização de obras, empreendimentos, atividades econômicas formais, 
dependentes de licença do poder público, em áreas públicas e privadas, 
exibição de publicidade em logradouros públicos e em locais expostos ao 
público, no território do município;  

b. realizar vistoria para emissão de parecer e/ou laudo em processos que,  
requeiram licença para construção, abertura de estabelecimento,  
colocação de engenho publicitário, localização de área, bem como, nos 
casos de embargos e interdições, ou outros;  

c. realizar vistoria acerca das condições técnicas em obras de edificação e 
empreendimento, e em estabelecimento destinado ao exercício de atividade 
econômica, de publicidade ou outra, na forma da legislação específica; 

d. autuar e lavrar termos de apreensão de material e equipamento e/ou de 
demolição, inerentes a irregularidade ou infração cometidas em áreas 
públicas da sede do município;  

e. emitir notificação para alertar sobre irregularidade ou infração cometidas no 
uso e ocupação do solo, informando prazo e orientando acerca dos 
procedimentos necessários a regularização; 

f. lavrar autos de infração, embargos de construção e interdição de atividades 
regulares, termos de apreensão de material e equipamento, engenho e 
peça publicitária, e termo de demolição de edificação, quando irregularidade 
ou infração identificadas e notificadas, não forem regularizadas ou sanadas; 

g. encaminhar para a Secretaria de Serviços Públicos – SESP, os termos de 
apreensão e/ou demolição inerentes a irregularidades ou infrações 
cometidas em áreas públicas ou privadas, a fim de que as ações constantes 
dos respectivos termos sejam materializadas;  

h. realizar vistorias, perícias, inspeções e/ou diligências, para instruir e/ou 
emitir parecer em processos administrativos ou decorrentes de ação fiscal, 
ou para apurar denúncias acerca de irregularidades ou infrações cometidas 
no uso e ocupação do solo do município; 

i. promover defesa de contestação (réplica) em processos fiscais, 
decorrentes de impugnação de autos de infração lavrados; 

j. elaborar relatório, boletins, mapas e/ou outros procedimentos inerentes a 
ação fiscalizatória; 

k. registrar o andamento dos processos em sistema de informações 
específico, zelando pela inclusão de dados consistentes; 

l. exercer outras competências correlatas. 
 

II. através da Gerência de Fiscalização Ambiental - GEFIM: 
 

a. programar e executar de acordo com a legislação específica vigente a 
fiscalização de atividades econômicas formais, dependentes de licença do 
poder público, em áreas públicas e privadas que produzam impactos 
ambientais, no território do município; 

b. autuar e lavrar termos de apreensão de material e equipamento e/ou de 
demolição, inerentes a irregularidade ou infração cometidas contra o 
patrimônio ambiental;  

c. emitir notificação para alertar sobre irregularidade ou infração cometidas 
contra o meio ambiente, informando prazo e orientando acerca dos 
procedimentos necessários a regularização; 

d. lavrar autos de infração, embargos e/ou interdição de fonte poluidora, 
termos de apreensão de material e equipamento, e/ou, produtos de 
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extração mineral ou vegetal e de fonte poluidora, quando irregularidade ou 
infração identificadas e notificadas, não forem regularizadas ou sanadas; 

e. realizar vistorias, perícias, inspeções e/ou diligências para instruir e/ou 
emitir parecer em processos administrativos ou decorrentes de ação fiscal, 
ou para apurar denúncias acerca de poluição sonora, do ar, das águas, 
derrubada de mata de domínio público ou privado, maus tratos a animais 
ou plantas dentre outras irregularidades ou infrações cometidas contra o 
meio ambiente do município; 

f. fiscalizar o cumprimento da legislação vigente quanto a emissão de gases, 
fumaças, odores desagradáveis, nocivos ou incômodos à população, 
efetuando medição dessas emissões e emitindo laudos ou parecer em 
processos correspondentes; 

g. avaliar o potencial poluente da atividade e emitir o respectivo laudo com o 
parecer conclusivo, para instrução do pedido de localização e 
funcionamento de atividades; 

h. fiscalizar o cumprimento da legislação vigente quanto a emissão sonora, 
efetuando medição dessas emissões e emitindo laudos ou parecer em 
processos correspondentes; 

i. avaliar o condicionamento acústico dos estabelecimentos e emitir o 
respectivo laudo técnico com o parecer conclusivo, para instrução dos 
pedidos de análise prévia de atividade, de localização e funcionamento de 
atividade e/ou para emissão do alvará de autorização para utilização 
sonora; 

j. promover defesa de contestação (réplica) em processos fiscais, 
decorrentes de impugnação de autos de infração lavrados; 

k. elaborar relatório, boletins, mapas e/ou outros procedimentos inerentes a 
ação fiscalizatória; 

l. registrar o andamento dos processos em sistema de informações 
específico, zelando pela inclusão de dados consistentes; 

m. exercer outras competências correlatas. 
 

 Art. 9. À Coordenadoria de Planejamento e Projetos - CPP, que tem por finalidade 
elaborar a  política pública de desenvolvimento urbano do município com ênfase no 
planejamento, elaboração e coordenação de projetos urbanísticos, compete: 
 

I. através da Gerência de Planejamento Territorial – GPT: 
 

a. promover a atualização, complementação e ajuste das diretrizes e 
proposições do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do município, 
bem como, acompanhar a implementação e execução correspondentes; 

b. avaliar comparativamente o perfil urbano-ambiental do município com os 
planos, projetos e programas existentes ou em execução, identificando as 
áreas que necessitam de intervenção pública em caráter prioritário; 

c. promover a articulação do Plano Diretor com os diferentes níveis e escalas 
de planejamento no âmbito do município; 

d. promover a elaboração de estudos de viabilidade socioeconômico e 
respectivos impactos de planos, projetos e programas propostos; 

e. monitorar a implantação de projetos e programas, avaliando os seus 
impactos, de modo a realimentar o processo de planejamento; 

f. promover a regulamentação dos instrumentos de Política Urbana, 
interagindo com os órgãos que exercem competências complementares 
quanto a esses instrumentos; 
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g. propor e avaliar os indicadores utilizados na monitoração da aplicação dos 
instrumentos de Política Urbana, aferindo sua eficácia quanto à qualidade 
de vida urbana; 

h. elaborar e coordenar estudos para o estabelecimento de índices e 
parâmetros urbanísticos; 

i. elaborar planos urbanísticos de unidades espaciais selecionadas no 
processo de planejamento, conforme a necessidade de detalhamento das 
diretrizes e proposições do Plano Diretor; 

j. orientar ou participar de ações de órgãos e entidades de diferentes esferas 
de governo que atuam na promoção do desenvolvimento municipal, 
fornecendo indicadores básicos e outros insumos; 

k. articular-se com órgãos e entidades municipais, privadas e de outras 
esferas de governo com o objetivo de obter as informações necessárias ao 
desenvolvimento dos projetos, bem como compatibilizá-los com as ações 
programadas e em curso; 

l. registrar o andamento dos processos em sistema de informações 
específico, zelando pela inclusão de dados consistentes; 

m. dar suporte, acompanhar a aplicação e avaliar os instrumentos de política 
urbana constantes do Plano Diretor, através de indicadores estatísticos que 
permitam otimizar, reformular ou modificar as diretrizes instituídas; 

n. analisar e emitir parecer técnico em processos de consulta prévia e certidão 
de informação de área, dentre outros; 

o. propor a criação de marcos regulatórios do ordenamento territorial do 
município; 

p. realizar estudos, elaborar diagnósticos para formulação e avaliação de 
políticas urbanas, elaborar normas, planos e programas urbanísticos e 
subsidiar a formulação de diretrizes estratégicas, técnicas e operacionais 
da  SEDUR; 

q. exercer outras competências correlatas. 
 
 

II. através da Gerência de Projetos Urbanísticos - GPU: 
 

a. elaborar ou promover a elaboração de projetos de urbanização, paisagismo 
e edificação em áreas públicas ou de interesse do município, de acordo com 
as diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
– PDDU e suas leis decorrentes; 

b. analisar, emitir parecer, e/ou realizar modificações em projetos de 
urbanização e edificação em áreas públicas ou de interesse do município, 
objetivando sua adequação às obras em execução; 

c. subsidiar tecnicamente outros órgãos e secretarias da administração 
municipal, na elaboração de projetos urbano-paisagísticos e edificação em 
áreas públicas; 

d. elaborar ou promover a elaboração de projetos pertinentes a obras viárias, 
assim como aquelas destinadas a melhoramentos em logradouros públicos; 

e. elaborar ou promover a elaboração de especificações de materiais relativos 
a projetos de urbanização e edificação em áreas públicas ou de interesse 
do município; 

f. elaborar ou promover a elaboração de projetos que visem a recuperação e 
manutenção da estética urbano-paisagística do município; 

g. realizar ou promover a elaboração de projetos de restauração, reforma e/ou 
ampliação de imóveis do patrimônio municipal ou de interesse do município; 
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h. analisar comparativamente preços unitários apresentados, através de 
propostas para execução de serviços e compatibilizar o custo de projetos e 
obras ao orçamento provisionado; 

i. analisar, conferir e dar parecer em serviços não previstos em planilhas 
orçamentárias, de obras em execução ou a executar bem como, subsidiar 
e/ou elaborar orçamentos solicitados pela administração municipal; 

j. elaborar o orçamento dos projetos desenvolvidos para atender às licitações 
e contratos administrativos; 

k. participar da elaboração de termos de referência necessários à formulação 
dos projetos; 

l. identificar fontes e elaborar propostas técnicas para captação de recursos 
a serem utilizados no desenvolvimento do município; 

m. articular-se com órgãos e entidades públicas e privadas com o objetivo de 
obter as informações necessárias ao desenvolvimento dos projetos, 
bem como compatibilizá-los com as ações programadas e em 
curso; 

n. apoiar a elaboração de planos de reabilitação de áreas centrais e 
degradadas, planos urbanísticos e planos de áreas de interesse especial; 

o. analisar e instruir processos de credenciamento institucional do município, 
para a implementação de projetos de urbanização e infraestrutura; 

p. coordenar e promover a articulação entre os agentes envolvidos em 
processos de captação de recursos para implementação de projetos de 
urbanização e infraestrutura; 

q. exercer outras competências correlatas. 
 
 
 Art. 10. À Coordenadoria de Informações Municipais - CIM, que tem por finalidade 
manter, o acervo técnico municipal, propor ações de integração de cadastros, elaborar, 
analisar e acompanhar indicadores para projetos e políticas públicas de urbanização e meio 
ambiente em áreas públicas do município, bem como realizar projetos de integração e 
gestão estratégica das Tecnologias da Informação e Comunicação da SEDUR, compete: 
 

I. através da Gerência de Geoprocessamento, Cadastro e Indicadores - GECAD: 
 

a. acompanhar contratos e exercer o controle de qualidade dos levantamentos 
aerofotogramétricos e demais informações utilizadas para atualizações 
cartográficas do município; 

b. conhecer, acompanhar e controlar a implantação de marcos geodésicos, 
bem como, promover a densificação e conservação da rede desses marcos 
no território do município; 

c. levantar dados em instituições municipais, estaduais e federais para 
alimentação do SIG – Sistema de Informações Geográficas do município; 

d. analisar, digitalizar e georreferenciar dados de logradouros, áreas públicas, 
áreas institucionais e unidades espaciais de referência, para integração ao 
SIG municipal; 

e. manter, atualizar e alimentar a base de dados gráfica e alfanumérica do SIG, 
referentes a logradouros e áreas públicas do município, a fim de 
disponibilizá-la para outras secretarias e órgãos da administração municipal; 

f. promover a elaboração do modelo de dados, bem como, controlar a 
qualidade das informações, a fim de integrá-los à base de dados de 
logradouros e áreas públicas do município; 

g. levantar e sistematizar dados coletados em campo referentes a logradouros 
e áreas públicas do município, para manutenção e atualização da base de 
dados do SIG municipal; 
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h. levantar, agregar e sistematizar dados fundiários referentes a logradouros e 
áreas públicas, existentes na  SEDUR e em outras secretarias e órgãos da 
administração municipal, bem como, promover buscas em cartório de 
registros de imóveis para complementar esses dados; 

i. emitir parecer em processos de desapropriação, expropriação e outras; 
j. efetuar levantamento e prestar informação acerca de áreas disponíveis para 

projetos de urbanização e implantação de equipamentos públicos; 
k. definir, atribuir e executar a numeração métrica linear dos imóveis por 

logradouro e codificar os logradouros em todo o território municipal; 
l. elaborar boletins e manuais para levantamentos de dados do cadastro de 

logradouros e áreas públicas do município; 
m. desenvolver, atualizar, manter e acompanhar a execução do cadastro 

técnico, de parcelamento do solo e de logradouros públicos do município; 
n. manter o fluxo de informações entre a SEDUR e demais secretarias para 

viabilizar a atualização e operacionalidade do cadastro multifinalitário; 
o. definir os procedimentos de qualidade necessários à boa alimentação de 

dados cadastrais, monitorando seu desempenho e implementando medidas 
corretivas; 

p. gerir e operar os sistemas de geoprocessamento para serem executados nos 

órgãos da administração municipal; 

q. promover a organização e a difusão de informações sobre 
geoprocessamento no âmbito da SEDUR e de outras unidades 
administrativas; 

r. identificar e estruturar dados e informações estratégicas visando aprimorar 
as ações de planejamento urbanístico, ambiental e de ações de fiscalização, 
bem como o desenvolvimento de indicadores de desempenho; 

s. monitorar o ambiente, tendências e atividades dos empreendimentos no 
município e sugerir adequações e correções nos procedimentos, 
metodologia, legislação ou ações de fiscalização, urbanísticas e ambientais 
que garantam a correta aplicação dos princípios e políticas determinadas 
pelo executivo; 

t. contribuir com a Coordenadoria Central de Tecnologia e Gestão da 
Informação – CCTGI, na elaboração de normas e padrões de uso e 
segurança da informação e dos recursos tecnológicos, bem como na 
especificação de equipamentos e infraestrutura tecnológica; 

u. estimular e apoiar a elaboração de estudos e diagnósticos em 
geoprocessamento; 

v. exercer outras competências correlatas. 
 

 
II. através da Gerência de Acervo Técnico - GEAT: 

 
a. localizar, identificar, sistematizar e catalogar materiais, tais como: 

documentos, publicações, levantamentos, projetos de edificações públicas, 
parcelamentos e urbanizações, mapas e demais tipos de trabalhos técnicos 
e de informação, para constituir o acervo técnico do município; 

b. manter, atualizar e alimentar o acervo técnico do município a fim de subsidiar 
o planejamento municipal facilitando a localização da informação; 

c. digitalizar os documentos, plantas dos loteamentos, edificações e 
logradouros do município; 

d. criar banco de dados, fazer microfilmagens, reprografias, fotografias e 
digitalização dos documentos do acervo técnico para implementação e 
manutenção de documentação eletrônica do município; 

e. prevenir a deterioração de documentos e recuperar os que se encontram 
danificados; 
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f. classificar e organizar documentos, a fim de agilizar sua localização e seu 
uso; 

g. disponibilizar, sob controle, o acervo técnico do município para pesquisas, 

consultas e, ou, reprodução controlada de itens que o compõem; 

h. prestar atendimento aos munícipes, principalmente no referente a 

identificação dos documentos constantes no acervo técnico, orientando o 

público na consulta e no manuseio de documentos. 

i. planejar, organizar, dirigir e executar serviços de reprografia aplicada aos 

documentos do acervo; 

j. elaborar manuais, relatórios, estudos técnicos e outros documentos 

informativos referentes ao histórico cartográfico e arquitetônico da cidade; 

k. proceder ao levantamento, organização, controle e disseminação da memória 

documental do município; 

l. proceder à informatização dos registros existentes no acervo 

documental da Secretaria, em articulação com a Assessoria Técnica - 

ASTEC, visando à criação de um sistema de compartilhamento de arquivos 

digitais; 

m. executar os serviços solicitados pela Coordenadoria e auxiliar na elaboração 

dos relatórios das atividades executadas; 

n. exercer outras competências correlatas. 
 
 

Art. 11.  À Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPA, que tem por finalidade 

formular e executar a política municipal de meio ambiente, através do desenvolvimento de 

ações de caráter educativo, preventivo e normativo que promovam e assegurem a 

integração equilibrada das múltiplas dimensões da sustentabilidade ambiental, social, ética, 

econômica, política e cultural do município, propiciando uma melhor qualidade de vida aos 

munícipes, bem como a execução do plano de conservação e manutenção das áreas verdes 

do município, compete:  

I. através da Gerência de Áreas Verdes e Espaços Abertos - GEAVE: 
 

a. executar o plano de arborização da cidade, observando as normas técnicas 
pertinentes; 

b. elaborar, coordenar e desenvolver estudos, pesquisas e projetos sobre 
aspectos paisagísticos da cidade; 

c. emitir pareceres sobre projetos de paisagismo elaborados por terceiros; 
d. elaborar projetos paisagísticos e de urbanização em áreas verdes do 

município; 
e. acompanhar a implantação dos projetos paisagísticos e urbanísticos; 
f. realizar vistorias técnicas em localidades determinadas, emitindo o parecer 

sobre a viabilidade da elaboração do projeto; 
g. estabelecer parcerias com órgãos governamentais e não governamentais, 

para o desenvolvimento de atividades de manutenção e conservação das 
áreas verdes do município; 

h. desenvolver atividades direcionadas aos tratos culturais das áreas 
ajardinadas da cidade; 

i. promover os meios necessários à proteção dos gramados, jardins, árvores e 
outros bens implantados nos logradouros públicos; 

j. indicar a necessidade da atuação de outros organismos municipais nas 
praças e jardins, em matéria que extrapole a sua área de competência; 

k. exercer outras competências correlatas. 
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II. através da Gerência de Planejamento e Políticas Ambientais - GEPLAM: 
 
a. realizar estudos, elaborar diagnósticos para formulação e avaliação de 

políticas ambientais, elaborar normas, planos e programas ambientais e 
subsidiar a formulação de diretrizes estratégicas, técnicas e operacionais da  
SEDUR; 

b. elaborar e coordenar estudos para o estabelecimento de índices e parâmetros 
ambientais, bem como Termos de Referência para estudos ambientais; 

c. adotar medidas necessárias à preservação e conservação do patrimônio 
ambiental, identificando áreas e propondo sua proteção ambiental e outras 
ações pertinentes; 

d. subsidiar e orientar tecnicamente, a elaboração de projetos ambientais, bem 
como a aplicação da legislação urbana municipal; 

e. desenvolver e manter articulação com organismos federais, estaduais e 
municipais, governamentais e não-governamentais, nacionais ou 
estrangeiros, para viabilizar a execução coordenada e obtenção de 
financiamentos para a implantação de planos, programas e projetos inerentes 
à preservação, conservação e recuperação dos recursos ambientais, naturais 
ou não, e de educação ambiental; 

f. sistematizar e consolidar normas, critérios, padrões e rotinas de 
procedimentos referentes ao controle do meio ambiente, visando à utilização, 
preservação e conservação dos recursos ambientais; 

g. definir, incentivar e apoiar o desenvolvimento de pesquisas na área de meio 
ambiente, subsidiar e orientar tecnicamente na elaboração de projetos 
ambientais; 

h. analisar e emitir parecer sobre propostas de legislação e regulamentos 
municipais inerentes ao meio ambiente, subsidiando e orientando quando da 
sua aplicação; 

i. desenvolver projetos de educação ambiental, relativo ao uso e conservação 
do patrimônio natural constituído pela área costeira, bacias hidrográficas, 
manguezais, dunas, mata ciliar e atlântica, restingas e outras com vistas a 
assegurar a integridade do ecossistema do município; 

j. desenvolver ações e campanhas de educação ambiental em parcerias com 
instituições civis, meios de comunicação (mídia), e instituições de ensino 
dentre outras, visando à conscientização e sensibilização da população, bem 
como, sua organização, participação e corresponsabilidade na preservação, 
conservação e defesa da qualidade do meio ambiente; 

k. contribuir com ações que promovam a inserção da temática ambiental nos 
currículos escolares da rede pública, fornecendo subsídios para a elaboração 
do Plano Municipal de Educação relativo ao meio ambiente e auxiliando na 
elaboração de seu Programa de Educação Ambiental; 

l. subsidiar e apoiar a incorporação da ação ambiental na formação continuada 
de educadores de todos os níveis e modalidades de ensino, promovendo e 
apoiando programas, instrumentos e metodologias, que possibilitem essa 
formação; 

m. desenvolver ações de educação dirigidas aos munícipes, a fim de incentivar 
a conservação de parques, jardins, praças, reservas florestais e espaços 
públicos, destacando a necessidade e a importância da preservação das 
áreas verdes da cidade, implantadas ou nativas; 

n. desenvolver e implementar estratégias de comunicação destinadas à 
educação ambiental para a comunidade, bem como, estimular e apoiar as 
ações ambientais a serem desenvolvidas pelas comunidades do entorno das 
escolas do município; 
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o. propor a elaboração de estudos, pesquisas e diagnósticos que possam 
subsidiar o desenvolvimento de ações de saneamento e assegurar a 
adequada ocupação do solo urbano; 

p. propor a elaboração de perfil diagnóstico acerca das condições de 
saneamento municipal, desde o abastecimento, tratamento e distribuição de 
água potável, destinação de resíduos sólidos e esgotamento sanitário, obras 
de drenagem urbana, controle de vetores e focos de doenças transmissíveis, 
até as condições de habitação da população, a fim de possibilitar a tomada 
de decisão quanto à regularização do saneamento básico, definindo 
prioridade de ações; 

q. desenvolver projetos de captação de recursos junto a organismos federais, 
estaduais, municipais governamentais e não-governamentais, nacionais ou 
estrangeiros, para o desenvolvimento de medidas preventivas que 
assegurem a manutenção da qualidade de vida da população e do meio 
ambiente; 

r. propor o desenvolvimento de ações voltadas para a educação sanitária na 
comunidade, integradas aos programas de intervenção dos poderes públicos 
no município e a instituições civis, quanto à conservação, ordenamento, 
recuperação, controle e melhoria do meio ambiente; 

s. propor o desenvolvimento de estudos, projetos e pesquisas visando 
implantação de planos, programas e projetos destinados à preservação e 
conservação dos recursos hídricos municipais; 

t. proceder à coleta de dados para elaboração de diagnóstico acerca da 
qualidade da água do município, bem como, propor e discutir a legislação 
sobre a água e esgoto no município; 

u. realizar levantamentos e estudos para identificar as indústrias com maior 
potencial poluidor a fim de avaliar os impactos sobre os níveis de saúde da 
população do município e firmar compromissos com essas empresas quanto 
à minimização dos impactos negativos decorrentes de suas atividades, 
através da implementação e execução de tecnologias limpas ou ações que 
possibilitem a redução de cargas poluidoras do meio ambiente; 

v. dar suporte, acompanhar a aplicação e avaliar os instrumentos da política 
ambiental constantes do Plano Diretor, através de indicadores estatísticos 
que permitam otimizar, reformular ou modificar as diretrizes instituídas; 

w. exercer outras competências correlatas. 
 

Art. 12. Os Órgãos Colegiados mencionado no Art. 2°, inciso I, deste Regimento 

têm sua composição, finalidade e funcionamento definidos em legislação própria.  

 

CAPÍTULO IV 

Atribuições 

 

Art. 13. 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 orientações 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; 
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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 cargos 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. aprovar os planos, programas, projetos, orçamentos e cronogramas de execução 
e desembolso da Secretaria; 

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

XIV. apresentar à autoridade competente o Plano Estratégico  de sua Secretaria; 
XV. constituir comissões consultivas de especialistas ou grupos de trabalho, mediante 

portaria que disporá sobre sua competência e duração; 
XVI. apresentar, periodicamente, ou quando lhe for solicitado, relatório de sua gestão 

ao Chefe do Poder Executivo, indicando os resultados alcançados; 
XVII. praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegadas pelo Chefe do 

Poder Executivo; 
XVIII. encaminhar ao Chefe do Poder Executivo anteprojetos de leis, decretos ou outro 

atos normativos elaborados pela Secretaria;  
XIX. deliberar quanto a utilização de áreas públicas e demais requerimentos 

formulados perante a Secretaria; 
XX. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo. 

 

Art. 14. 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. acompanhar e supervisionar 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: 
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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, 
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administração financeira e de promoção do desenvolvimento da 
administração. 

 

V. ao Assessor do Secretário: 
 

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. 
 

VI. 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. 
 

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; 
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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 de coordenador de 
coordenadoria central; 

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

l. desempenhar outras atribuições inerentes ao cargo. 
 

VIII. ao Gerente: 
 

a. orientar, 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 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. 
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CAPÍTULO V 

Substituições 

 

Art. 15. A substituição do Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 

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. 16. Os Cargos em Comissão da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente são os constantes no Anexo Único, integrante deste Regimento. 

 

Art. 17. Os casos omissos e as dúvidas que venham a surgir na aplicação do 

presente Regimento serão resolvidos pelo titular da Secretaria. 
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ANEXO ÚNICO 

CARGOS EM COMISSÃO - SEDUR 

 

Qt. Símbolo Denominação do Cargo Vinculação 

01 GES-IA Subsecretário 
• Gabinete 

05 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 

02 GES-II Assessor Técnico I 
• Assessoria Técnica 

07 GES-II Coordenador 

• Coordenadoria Administrativa - CAD 
• Coordenadoria de Licenciamento 

Urbanístico - CLU 
• Coordenadoria de Licenciamento 

Ambiental - CLA 
• Coordenadoria de Fiscalização - COF 
• Coordenadoria de Planejamento e 

Projetos - CPP 
• Coordenadoria de Informações 

Municipais - CIM 
• Coordenadoria de Planejamento 

Ambiental - CPA 

01 GES-III Assessor do Executivo II 
• Gabinete 

15 GES-IV Gerente 

• Gerência de Serviços Administrativos - 
GERAD 

• Gerência de Serviços Gerais - GESEG 
• Gerência de Atendimento e Protocolo - 

GEAP 
• Gerência de Licenciamento de 

Empreendimentos - GELE 
• Gerência de Licenciamento de 

Atividades e Publicidade - GELAP 
• Gerência de Licenciamento Ambiental 

(Sede) - GELAM (SEDE) 
• Gerência de Licenciamento Ambiental 

(Orla) - GELAM (ORLA) 
• Gerência de Fiscalização do Uso do Solo 

- GEFIS 
• Gerência de Fiscalização Ambiental – 

GEFIM 
• Gerência de Planejamento Territorial – 

GPT 
• Gerência de Projetos Urbanísticos - GPU 
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• Gerência de Geoprocessamento 
Cadastro e Indicadores – GECAD 

• Gerência de Acervo Técnico - GEAT 
• Gerência de Áreas Verdes e Espaços 

Abertos - GEAVE 
• Gerência de Planejamento e Políticas 

Ambientais - GEPLAN 

02 GAS-II Assessor Técnico II 
• Assessoria Técnica 

 

01 

 

GAS-III 

 

Oficial de Gabinete 

 

• Gabinete 

 

01 

 

GAS-IV Secretário Executivo II 
• Gabinete 

09 GAS-V Secretário Executivo III 

• Gabinete 
• Assessoria Técnica - ASTEC 
• Coordenadoria Administrativa - CAD 
• Coordenadoria de Licenciamento 

Urbanístico - CLU 
• Coordenadoria de Licenciamento 

Ambiental - CLA 
• Coordenadoria de Fiscalização - COF 
• Coordenadoria de Planejamento e 

Projetos - CPP 
• Coordenadoria de Informações 

Municipais - CIM 
• Coordenadoria de Planejamento 

Ambiental - CPA 

 

 

 

 

  


