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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

GABINETE DO PREFEITO 

MENSAGEM N° 29/2018 

DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018. 

Excelentíssimo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

Camaçari — Bahia. 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, 

Ao prazer de cumprimentar V. Exa, venho por meio desta, encaminhar o Projeto 
de Lei, que dispõe sobre a estruturação dos órgãos do Poder Executivo do 
Município de Camaçari, fixa princípios e diretrizes de gestão e dá outras 
providências, para que o mesmo seja apreciado e aprovado pelos Senhores 
Vereadores. 

A intenção do Projeto de Lei é adequar os Órgãos da Administração Pública 
Municipal às necessidades atuais e futuras da gestão, a partir dos 
aprendizados e das demandas identificadas na primeira metade do Mandato, 
das novas perspectivas com a captação de recursos mediante recursos de 
órgãos de financiamento e das perspectivas da economia brasileira, bem como 
organizar a administração pública em relação às áreas, funções, diretorias, 
coordenadorias e assessorias, de modo a reforçar o Princípio da Eficiência, um 
dos princípios da Administração Pública consagrados pela nossa Constituição 
Federal. 

Adicionalmente, estão sendo criadas duas novas secretarias municipais, com o 
intuito de melhorar a gestão, atendendo às importantes demandas na área de 
Turismo, vocação especial de nossa cidade, e estruturando atenção ainda mais 
especial à Costa de Camaçari, permitindo suportar iniciativas públicas e 
privadas desenvolvidas na região, com excelentes perspectivas. 

Os munícipes estão cada vez mais exigentes em relação aos investimentos 
municipais, aos serviços públicos que procuram e a forma como estes lhes são 
prestados. Assim, a necessidade de aumentar a qualidade destes serviços é 
que determina uma adaptação contínua da estrutura administrativa, que é uma 
peça fundamental do sistema administrativo gerencial e precisa estar em 
perfeito funcionamento. 
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Por isso, através da reforma pretendida com este Projeto, procuramos criar as 
condições para atingirmos a máxima eficiência e eficácia das atividades 
realizadas pela Administração Municipal, pois visa o atendimento de nossos 
munícipes com qualidade, racionalidade e transparência. 

Salientamos ainda, que em cumprimento ao disposto no inciso I do  art.  16, da 
Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece as 
normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, 
a criação de cargos, empregos e funções por si só não acarreta o aumento de 
gastos com pessoal, mas tão somente a nomeação de servidores para o 
preenchimento destes. 

Sem mais para o momento e certos de contarmos com o apoio dos Senhores 
Vereadores na aprovação do referido projeto, reiteramos votos de elevada 
estima e consideração. 

Atenciosame 

UJO DA SILVA 

PREFEITO 
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Dispõe sobre a estrutura da 
Administração Pública do Poder 
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REFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, no uso de suas atribuições 
legais decreta a seguinte Lei: 

COMISSÃO DE 
FINANÇAS E ORÇAMENT

O  
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CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art.  1°A estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Camaçari fica 
modificada na forma da presente Lei. 

CAPITULO II 

DAS MODIFICAÇÕES NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Seção I 

Da criação de estruturas 

Art.2° Fica criada a Secretaria Municipal do Turismo, que tem por finalidade 
coordenar e executar a política de fomento ao turismo, no âmbito municipal, em 
consonância com as diretrizes governamentais, usando uma política de  
marketing  voltada para o fomento e desenvolvimento do turismo, promoção de 
eventos, construção, ampliação, reforma e recuperação de equipamentos 
turísticos, recepção e lazer, competindo-lhe: 

I. promover, fomentar e supervisionar as ações e programas de incentivo ao 
turismo no Município; 

II. promover a articulação entre os órgãos e entidades da Administração 
Pública Municipal com vista à implantação, ampliação e melhoria de 
equipamentos e serviços de infraestrutura em áreas de interesse da 
atividade turística, assim como de preservação e valorização do patrimônio 
natural e cultural do Município;  

III. assinar com entidades públicas e privadas, convênios e contratos, visando 
a promoção e o desenvolvimento regional e sustentável da atividade 
turística do Município; 
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IV. promover estudos e pesquisas sobre a demanda e oferta turística, o 
movimento e a permanência dos turistas regionais, nacionais e 
estrangeiros no Município com o objetivo de elaborar planos, programas e 
projetos na área de sua atuação; 

V. viabilizar estudos que visem a captação de recursos e obtenção de 
incentivos a fim de fomentar o setor turístico; 

VI. promover uma política de  marketing  turístico objetivando a expansão da 
atividade turística no âmbito municipal; 

VII. planejar, organizar, executar as ações na área do turismo, de forma 
integrada com as demais secretarias e instituições públicas e privadas; 

VIII. organizar e coordenar um calendário de eventos turísticos do município. 

IX. estabelecer padrões e normas de qualidade, eficiência e segurança na 
prestação de serviços por parte dos operadores, empreendimentos e 
equipamentos turísticos; 

X. desenvolver parcerias multidisciplinares com entidades de caráter público e 
privado para capacitar a mão de obra turística do Município de Camaçari. 

Xl. implementar o inventário do patrimônio turístico do município, atualizando-o 
regularmente, bem como a sistematização e o intercâmbio de dados 
estatísticos e informações relativas às atividades e aos empreendimentos 
turísticos instalados no município de Camaçari; 

XII. exercer outras atividades correlatas. 

Art.3° A Secretaria Municipal de Turismo tem a seguinte estrutura orgânica 
básica: 

I - Órgãos Colegiados: 

a) Conselho Municipal de Turismo; 

li - Órgãos da Administração Direta: 

a) Gabinete; 

b) Assessoria Técnica; 

c) Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças; 

d) Coordenadoria de Estudos, Pesquisas, Promoção e  Marketing;  

e) Coordenação de Infraestrutura e Serviços Turísticos. 

Art.4° Fica criada a Prefeitura Avançada da Costa de Camaçari, no nível de 
secretaria, que tem por finalidade coordenar e executar o planejamento, as 
políticas, a gestão e coordenação das ações na Costa de Camaçari, 
competindo-lhe: 	 • A 

A 
3. 

-a° 
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I. promover, fomentar, coordenar e avaliar as ações, políticas, projetos e 
programas com o envolvimento da Costa de Camaçari; 

II. promover a articulação entre os órgãos e entidades da Administração 
Pública Municipal com vista à implantação, ampliação e melhoria de 
equipamentos, infraestrutura e serviços públicos nas áreas de interesse da 
Costa de Camaçari, assim como de preservação e valorização do 
patrimônio turístico, natural e cultural do Município; 

Ill, assinar com entidades públicas e privadas, convênios e contratos, visando 
a promoção e o desenvolvimento da Costa de Camaçari; 

IV. promover estudos e pesquisas sobre a área da Costa de Camaçari, com o 
objetivo de elaborar pianos, programas e projetos na área de sua atuação; 

V. viabilizar estudos que visem a captação de recursos e obtenção de 
incentivos a fim de fomentar a Costa de Camaçari; 

VI. promover uma política de  marketing  objetivando o desenvolvimento da 
Costa de Camaçari; 

VII. exercer outras atividades correlatas. 

Art.5° A Prefeitura Avançada da Costa de Camaçari tem a seguinte estrutura 
orgânica básica: 

I - Órgãos da Administração Direta: 

a) Gabinete; 

b) Assessoria Técnica; 

c) Superintendência de Gestão da Costa de Camaçari; 

d) Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças; 

e) Coordenadoria de Serviços e lnfraestrutura da Costa de Camaçari. 

Seção II 

Das Reestruturações 

Art.6° A Secretaria Municipal de Governo tem a seguinte estrutura orgânica 
básica: 

I - Órgãos Colegiados: 

a) Conselho Gestor de Parcerias Público Privada e Concessões; 

II -Órgãos da Administração Direta: 

a) Gabinete; 

b) Assessoria Técnica; 

c) Assessoria de Atos e Documentação; 

d) Superintendência de Planejamento e Gestão Estratégica 
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e) Diretoria de Planejamento e Orçamento Municipal; 

f) Diretoria de Gestão Estratégica; 

g) Diretoria de Comunicação; 

h) Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças; 

I) Coordenadoria de Programação; 

j) Coordenadoria de Orçamento; 

k) Coordenadoria de Acompanhamento; 

I) Coordenadoria de Jornalismo e Imprensa; 

m)Coordenadoria de Propaganda e Publicidade; 

n) Coordenadoria de Tecnologia e Informação; 

o) Coordenadoria Escritório de Projetos; 

p) Coordenadoria de Concessões e Parcerias Público-Privada. 

Art.7° A Secretaria Municipal de Educação tem a seguinte estrutura orgânica 
básica: 

I - Órgãos Colegiados: 

a) Conselho Municipal de Educação; 

b) Conselho de Alimentação Escolar; 

c) Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB; 

II -Órgãos da Administração Direta: 

a) Gabinete; 

b) Assessoria Técnica; 

c) Superintendência de Educação 

d) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças; 

e) Diretoria de Suporte a Rede Escolar; 

f) Diretoria de Gestão de Pessoas; 

g) Diretoria Pedagógica; 

h) Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Finanças; 

i) Coordenadoria de Logística e Serviços Gerais; 

j) Coordenadoria de Tecnologia e Informação; 

k) Coordenadoria Gestão de Pessoal; 

I) Coordenadoria de Pagamento de Pessoal; 

m)Coordenadoria de Matrículas e Informações Educacionais; 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
GABINETE DO PREFEITO 

n) Coordenadoria de Atendimento ao Publico; 

o) Coordenadoria de Currículo e Inovação Tecnológica; 

p) Coordenadoria de Gestão Escolar; 

q) Coordenadoria de Avaliação e Demanda Escolar; 

r) Coordenadoria De Inclusão Educacional; 

s) Coordenadoria de Alimentação Escolar; 

t) Coordenadoria de Transporte Escolar; 

u) Coordenadoria de Infraestrutura e Manutenção da Rede Escolar. 

Art.8° A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico - SEDEC, passa 
a ter por finalidade formular, planejar, executar, coordenar e avaliar as políticas 
públicas municipais nas áreas de desenvolvimento econômico, 
empreendedorismo e inovação, nas áreas agrícola, mineral, agroindustrial, 
industrial, de comércio e serviços. 

Art.9° A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico tem a seguinte 
estrutura orgânica básica: 

I - Órgãos Colegiados: 

a) Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico; 

II - Órgãos da Administração Direta: 

a) Gabinete; 

b) Assessoria Técnica; 

c) Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças; 

d) Coordenadoria de Atração de Investimentos e Inovação; 

e) Coordenadoria de Trabalho; 

f) Coordenadoria de Empreendedorismo e Renda; 

Art.10A Secretaria Municipal de Saúde tem a seguinte estrutura orgânica 
básica: 

I - Órgãos Colegiados: 

a) Conselho Municipal da Saúde; 

II - Órgãos da Administração Direta: 

a) Gabinete; 

b) Assessoria Técnica; 

c) Superintendência de Gestão da Saúde 
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d) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças; 

e) Diretoria de Controle e Regulação do Sistema Único de Saúde; 

0 Diretoria de Vigilância da Saúde; 

g) Diretoria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação do Sistema Único 
de Saúde; 

h) Diretoria de Atenção Básica; 

I) Diretoria de Média e Alta Complexidade e Assistência Hospitalar; 

j) Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e Finanças; 

k) Coordenadoria de Manutenção e Projetos; 

I) Coordenadoria de Contrato e Convênios; 

m) Coordenadoria de Suprimentos; 

n) Coordenadoria de Recursos Humanos; 

o) Coordenadoria de Transporte; 

p) Coordenadoria de Planejamento do SUS; 

q) Coordenadoria de Gestão do Trabalho, Educação e Humanização no SUS; 

r) Coordenadoria de Informatização em Saúde; 

s) Coordenadoria de Informação e Comunicação em Saúde; 

t) Coordenadoria de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos; 

u) Coordenadoria da Atenção Hospitalar; 

v) Coordenadoria das Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis; 

w) Coordenadoria da Atenção Especializada Ambulatorial; 

x) Coordenadoria dos Centros de Especialidade; 

y) Coordenadoria de Saúde Mental; 

z) Coordenadoria da Atenção Pré-hospitalar fixa; 

aa) Coordenadoria do  SAM  U;  

bb)  Coordenadoria de Administrativa de Regulação do SUS;  

cc)  Coordenadoria de Controle e Avaliação; 

dd) Coordenadoria de Faturamento; 

ee) Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica; 

ff) Coordenadoria de Vigilância Sanitária e Ambiental; 

gg) Coordenadoria do Centro de Zoonoses; 

hh) Coordenadoria da Vigilância em Saúde do Trabalhador e de Ambientes e 
Processos de Trabalho;  

ii)  Coordenadoria de Ciclos de Vida e gênero; 
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jj) Coordenadoria de Saúde Bucal; 

kk) Coordenadoria de Programa de Agentes Comunitários e Programa de 
Saúde da Família — PACS/PSF; 

II) Coordenadoria de Alimentação e Nutrição; 

mm) Coordenadoria de Administrativa de Unidades de Saúde;  

nn)  Coordenadoria de Assistência Farmacêutica; 

oo) Coordenadoria de Distrito Sanitário 1;  

pp)  Coordenadoria de Distrito Sanitário 2; 

qq) Coordenadoria de Distrito Sanitário 3; 

Art.11 A Secretaria Municipal de Infraestrutura tem a seguinte estrutura 
orgânica básica: 

I - Órgãos da Administração Direta: 

a) Gabinete; 

b) Assessoria Técnica; 

c) Diretoria de Obras Públicas; 

d) Diretoria de Manutenção; 

e) Diretoria de Projetos Estruturantes; 

f) Diretoria de Obras e Manutenção de Prédios Escolares e Prédios da Saúde 

g) Diretoria de Manutenção de Equipamentos e Prédios Públicos 

h) Diretoria de Projetos 

i) Diretoria de Obras de Edificação 

j) Coordenação de Planejamento, Gestão e Finanças; 

k) Coordenadoria Manutenção; 

I) Coordenadoria de Fiscalização de Obras; 

m) Coordenadoria Engenharia e Projetos; 

n) Coordenadoria de Orçamentação; 

o) Coordenadoria de Edificações Públicas; 

p) Coordenadoria de Infraestrutura.  

Art.  12 A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania tem a seguinte 
estrutura orgânica básica: 

I - Órgãos Colegiados: 

a) Conselho Municipal de Assistência Social; 



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
GABINETE DO PREFEITO 

b) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

c) Conselho Municipal aos Direitos da Pessoa Idosa; 

d) Conselho Municipal aos Direitos da Pessoa com Deficiência; 

e) Conselho Municipal de Segurança Alimentar; 

f) Conselho Municipal Antidrogas; 

g) Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; 

II - Órgãos da Administração Direta: 

a) Gabinete; 

b) Assessoria Técnica; 

c) Superintendência de Desenvolvimento Social e Cidadania; 

d) Diretoria de Proteção Social Básica; 

e) Diretoria de Proteção Social Especial; 

f) Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças; 

g) Coordenadoria Proteção Social Básica; 

h) Coordenadoria de Proteção Social Especial; 

i) Coordenadoria de Vigilância Socioassistencial; 

j) Coordenadoria de Segurança Alimentar; 

k) Coordenadoria Igualdade de Direitos, e Combate à Discriminação; 

I) Coordenadoria de Atendimento Integral a Mulher em Situação de Risco; 

m) Coordenadoria de Gestão do  CAD  Único. 

Art.13 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos tem a seguinte estrutura 
orgânica básica: 

I - Órgãos Colegiados: 

a) Conselho Municipal de Defesa Civil; 

II -Órgãos da Administração Direta: 

a) Gabinete; 

b) Assessoria Técnica; 

c) Superintendência de Serviços Públicos 

d) Diretoria de Ordem Pública; 

e) Diretoria de Serviços Urbanos; 

f) Coordenadoria de Planejamento Gestão e Finanças; 

g) Coordenadoria de Defesa Civil; 
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h) Coordenadoria de Serviços Diversos; 

i) Coordenadoria de Vigilância Patrimonial; 

j) Coordenadoria de Transporte Universitário; 

k) Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização do Comércio Ambulante; 

I) Coordenadoria de Feiras e Mercados; 

m)Coordenadoria de Limpeza Urbana; 

n) Coordenadoria de Iluminação Pública.  

III  - Entidades da Administração Indireta: 

a) Empresa de Limpeza Pública de Camaçari — LIMPEC; 

b) Superintendência de Transporte e Trânsito — STT. 

Seção IV 

Das Manutenções 

Art.14Ficam Mantidas as estruturas vigentes dos Órgãos e Entidades não 
relacionados no Capitulo II, desta Lei. 

Seção IV 

Das Vinculações 

Art.15 Os Conselhos e Fundos que integram a estrutura dos Órgãos e 
Entidades Extintos nesta presente Lei estarão vinculados aos Órgãos e 
Entidades a que foram transferidas as competências pertinentes a sua atuação, 
remanejadas por força desta Lei. 

Art.16 Ficam extintos do Quadro de Cargos de Assessoramento Superior da 
Administração Direta o quantitativo de cargos estabelecidos no Anexo único 
desta Lei. 

Art.17 Ficam criados no Quadro de Assessoramento Superior da Administração 
Direta, 02 (dois) cargos de Secretário, compondo no quadro da Secretaria 
Municipal de Turismo e da Prefeitura Avançada da Costa de Camaçari; 02 
(dois) cargos de Subsecretário, compondo no quadro da Secretaria Municipal 
de Turismo e da Prefeitura Avançada da Costa de Camaçari; 07 (sete) cargos 
de Superintendente, compondo o quadro da Secretaria de Saúde, da 
Secretaria de Infraestrutura, da Prefeitura Avançada da Costa de Camaçari, da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, da Secretaria de Serviços 
Públicos - SESP, da Secretaria da Educação - SEDUC e da Secretaria do 
Governo - SEGOV, cujo valor do símbolo é identificado por GAE-I; 04 (quatro) 
cargos de Diretores, compondo o quadro da Secretaria de lnfraestrutura, cujo 
valor do símbolo é identificado por CC1; 03 (três) cargos de Coordenador, 
compondo o quadro da Secretaria Municipal de Turismo, cujo valor do símbolo 
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é identificado por GES-II; 02 (dois) cargos de Coordenador, compondo o 
quadro da Prefeitura Avançâda da Costa de Camaçari, cujo valor do símbolo é 
identificado por GES-II; 28 (vinte e oito) cargos de Assessor Técnico I, cujo 
valor do símbolo é identificado por GES-II, compondo o quadro da Secretaria 
de Governo - SEGOV; 03 (três) cargos de Assessor Técnico I, cujo valor do 
símbolo é identificado por GES-II, compondo o quadro da Secretaria de 
Turismo; 02 (dois) cargos de Assessor Técnico I, cujo valor do símbolo é 
identificado por GES-II, compondo o quadro da Prefeitura Avançada da Costa 
de Camaçail; 23 (vinte e três) cargos de Gerente, cujo valor do símbolo é 
identificado por GES-IV, compondo o quadro da Secretaria de Governo - 
SEGOV; 02 (dois) cargos de Gerente, cujo valor do símbolo é identificado por 
GES-IV, compondo o quadro da Secretaria de Turismo; 02 (dois) cargos de 
Gerente, cujo valor do símbolo é identificado por GES-IV, compondo o quadro 
da Prefeitura Avançada da Costa de Camaçari; 98 (noventa e oito) cargos de 
Supervisor de Serviços, cujo valor do símbolo é identificado por GES-V, 
compondo o quadro da Secretaria de Governo - SEGOV; 53 (cinquenta e três) 
cargos de Secretário Executivo Ill, cujo valor do símbolo é identificado por  
GAS-V, compondo o quadro da Secretaria de Governo — SEGOV; 04 (quatro) 
cargos de Assessor Especial, cujo símbolo é identificado por GAE-I, compondo 
o quadro da Secretaria de Governo — SEGOV. 

Art.18 O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a promover, no 
prazo de até cento e vinte (120) dias, mediante decreto: 

I - a adequação, complementação e a fixação das estruturas regimentais das 
Secretarias Municipais e órgãos criados e modificados por esta lei, com a 
manutenção das denominações, competências e as atribuições dos 
titulares dos cargos em comissão e das funções de confiança, de suas 
respectivas unidades administrativas; 

II - a revisão dos atos de organização das entidades da Administração Indireta, 
dos órgãos colegiados e fundos municipais, para adequá-los às 
disposições decorrentes desta Lei; 

Ill - a redistribuição dos cargos em comissão e funções de confiança da 
estrutura regimental dos órgãos modificados por esta Lei para compor a 
dos órgãos que tiverem absorvido as correspondentes competências; 

Art.19Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder às 
modificações no Plano Plurianual e no orçamento do exercício de 2019, 
incluindo a abertura de créditos adicionais, remanejamentos, transposições e 
transferências, necessárias ao cumprimento desta Lei, observada a legislação 
vigente e os limites das dotações globais. 

Art.200s servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal dos 
Órgãos extintos nos termos da presente Lei serão redistribuídos para órgãos 



Art.23As modificações decorrentes desta Lei entram e rtir de 01 de  
janeiro de 2019, revogadas as disposições n rario. 

GABINETE DO PREFEIT 	UNICIPAL DE  CAM  ÇARI, EM 	DE 
NOVEMBRO DE 2018.  

ANTONIO EtJNALDO  ARA  A SILVA 

ITO 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
GABINETE DO PREFEITO 

que integram a nova estrutura da Prefeitura Municipal de Camaçari, atendida, 
prioritariamente, a localização das atividades e competências remanejadas por 
força desta Lei. 

Parágrafo Único — Os programas, projetos e ações alocados nos Órgãos e 
Entidades da Prefeitura Municipal de Camaçari considerados estratégicos para 
o Executivo Municipal poderão, a qualquer momento, mediante ato do Chefe do 
Poder Executivo, ser coordenados e gerenciados pela Secretaria do Governo 
ou por outro Órgão por este designado. 

Art.210 poder Executivo fica autorizado a republicar a Lei n° 368, de 14 de 
fevereiro de 1997, incorporadas as alterações posteriores e as desta 
decorrentes, no prazo de até 12 (doze) meses a contar da publicação desta 
Lei. 

Art.22 Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a designar os titulares dos 
Órgãos e Entidades da Prefeitura Municipal de Camaçari como ordenadores de 
despesas realizadas pela pasta sob sua titularidade, na forma e condições 
estabelecidas por regulamento, aprovado por ato do Executivo Municipal. 

Parágrafo único — Ficam os titulares dos Órgãos e Entidades da Prefeitura 
Municipal de Camaçari sujeitos a responder civil e criminalmente por atos 
praticados no exercício da competência de ordenadores de despesa do 
Órgão/Entidade sob sua titularidade. 
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