
PREFEITURA

BARREIRAS
CAPITAI DO OESTE

PROJETO DE LEI N'009, DE 06 DE MAIO DE2O2I

Dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal
de Planejamento; Áhera dispositivos da Lei
Municipol n" 1.235 de 21 de fevereiro de 2017
que dispõe sobre a organização administrativa
e a reestruluraçdo de cargos da administração
pública: e adota outas providências.

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuiçôes legais
que lhe confeÍe a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de

Barreiras aprovou e fica sancionada a seguinte Lei:

AÉ. 1o A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento pÍrssa a ser denominada

"Secretaria Municipal de Administração".

AÉ. 20. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo passa a ser denominada

"Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade".

Art. 3o. A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços passa a seÍ denominada

"Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo".

Art. 4". O artigo 4', da Lei Municipal n" L235 de 21 de fevereiro de 2017, passa a ügorar
com as seguintes alterações:

,,Art. 4.....

II - Secretarias Municipais
EIXO GESTÃO E FINANÇAS
al) Secretaria Municipal de Administração; (NR)

a2) Secretaria Municipal de Planejamento; (NR)

EIXO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE
i) Secrelaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo; (NR)
j) Seuetaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade; (NR)"

Art. 5'. O artigo 13, da Lei Municipal no 1.235 de 21 de fevereiro de 2017, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

"Árt. 13. A Secretaria Municipal de Ádministração tem por tinalidade
coordenar, dirigin executar e controlar todos os processos
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administrativos e Íinanceiros, dando suporte e apoio aos órgãos de

assessoramento, órgãos intermediários e secretarias finalisticas para
que possam cumprir suas finalidades, com as seguintes competências:

(NR)

I - realizar o planejamento operacional e a execução da política
administrativa no que compreende prover os órgãos da administação
direta de suporte administrativo nas áreas de recursos humanos,

material, patrimônio, serviços gerais modernização administrativa,

informática, tecnologia da informação ;

II - formular, promover, coordenar, implementar e avaliar as políticas de

gestão de pessoas, contemplando o sistemo de carreiras, remuneração,

avaliação de mérito, recrutamento, seleção, capacitação, reciclagem

continuada, direitos e deveres do servidoa histórico funcional dos

servidores públicos, evolução qualitativa e quantitativa do quadro de

pessoal;

III - executar atividades relativas ao recrutamento, seleção, avaliaçõo de

mérito, plano de cargos e vencimentos, proPosta de lotação e outras de

natureza técnica da administração de recursos humanos da Prefeitura;

IV - executar atividades relativas aos direitos e deveres dos semidores,

aos registros funcionais, ao controle de frequência, à elaboraçdo das

folhas de pagamento e aos demais assuntos relacionados aos prontuários

dos sert idores públicos municipais;

V - executar atividades relativas ao bem-estar dos servidores municipais;

VI - promover serviços de inspeção da saúde dos servidores municipais

para fins de admissão, licença, aposentadoria e outros fins;

VII - promover e coordenar concursos públicos no ômbito da Prefeitura,

supervisionando e acompanhando as diversas fases
de sua execução;

VIII - elaborar regras e procedimentos Para viabilizar a implantação de

sistema informatizado para os procedimentos de compras e outros que

promovam a ampliação do uso de sistemas eletrônicos;
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N - acompanhar e validar projetos de adequação de preços de

referência dos bens e serviços a serem utilizados nos procedimentos

licitatórios:

X - gerenciar, controlar e acompanhar a catalogaçtio de materiais,

zelando pela qualidade dos padrões de descrição de materiais;

XI - gerenciari controlar e acompanhar o cadastramento e

credenciamento de fornecedores, estabelecendo diretrizes e normas para
o Cadastro Geral de Fornecedores:

XII - promover a realizaçtio de licitações para compra de materiais,

obras e serviços;

XIII - execular atividades relativas à padronização, à aquisiçtio, à
guarda, à distribuição e ao controle do material utilizado;

XIY - administrar e contolar o patrimônio mobiliário e imobiliário
pertenc ent e ao Muni c ípio ;

W - promover junto à contabilidade o registro do bem adquirido e a sua

incorporação ao patrimônio do Município;

WI - realizar anualmenle o inventário patrimonial;

XVII - executar atividddes relativas ao tombamento, ao registro, ao

inventário, a proteção e a conservação dos bens móveis, imóveis e

semoventes;

WIII - zelar pelo patrimônio alocado na Secretaria;

XIX - receber distribuin controlar o andamento e arquivar os papéis e

document o s da P refe itur a ;

XX - conservar móveis, instalações, máquinas de escritório e

equipamentos leves;

XXI - promover as atividades de limpeza, zeladoria, copa, portaria e

t e I efonia da P refe itur a ;
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XXII - organizar e coordenar as atividades de organização e

modernização da administração direta ;

rulll - avaliar permanentemente o desempenho da administração
municipal;

XXIV - promover estudos visando a descentralização dos semiços

administrativos;

XXV - estudar e analisar o funcionamento e a organização dos semiços

da Prefeitura, promovendo a execução de medidas que visem a
simplificação, racionalização e o aprimoramento de suas atividades;

XXW - elaborar diretrizes relacionadas com q modernização das

estruturas organizacionais, a racionalização e a integração de

procedimentos administralivos comuns à administraÇtio municipal ;

XXWI - promover a atualização da estrutura organizacional da
Prefeitura;

XXVIII - promover estudos visando aumentar a eÍiciência e eficácia dos

serviços prestados pela P refe itura ;

WIX - exercer outras competências correlatas.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Administração tem a
se guinte e strutura bás ic a :

I - Orgãos da Administração Direta:

1) Gabinete

a) Secretário de Administração;
b) Assessoria de Secretá,rio

c) Sec retar i a adminis tra t iva
d) Assistente de Gabinete

l) Departamento de gesttio de pessoas

l. I Subdiretoria de gesttio de pessoas

1.2. Subdiretoria de qualidade de vida do servidor

1.3. Coordenadoria de folha de pogamento
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1.4. Subcoordenodoria de avaliação e acompanhamento de pessoal

2) Departamento de Compras, material e patrimônio
2.l. Diretoria de compras

2.1.1 Subdiretoria de compras

2.2 Coordenadoria de patrimônio
2.2.1 . Subcoordenadoria de palrimônio
2.3. Coordenadoria de almoxardado
2. i. I Subcoordenadoria de almoxardado

3) Departamento de licitaçtio e contratos

3.1. Diretoria de licitação e contratos
3l.I Subdiretoria de licitaçõo
3. 2 Assessoria Técnica"

AÉ. 6o. Fica criada a Secretaria Mrmicipal de Planejamento, passando a Lei Municipal no

1.235, de 2l de fevereiro de 2017, a ügorar acrescida das seguintes disposições:

"Art. l3-Á. A Secretaria Municipal de Planejamento tem por finalidade
planeja4 coordenari dirigir e prestar auílio aos órgtios de

assessoramento, órgãos intermediários e secretarias Jinalísticas para
que possam cumprir suas finalidades, com as seguintes competências:

(NR)

I - delinir coordenar e executar as políticas, diretrizes e metas

relacionadas com o planejamento do Município;

II - planejar e ordenar a política de desenvolvimento do Município;

III - organizar, em arliculação com outros órgãos da adtninislração, a

captaçõo e negociação de recursos junto aos órgõos e instituições

nacionais e monitorar sua aplicação;

IV - assessorar o Prefeito quanto ao planejamento, coordenação,

execução e avaliação de planos e programas de governo;

V - elaborar acompanhar e avaliar o plano de desenvolvimento do

Município;

VI - promover e coordenar estudos e projetos de desenvolvimento
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econômico do Município;

VII - promover e coordenar a participação da população na elaboraçtio,

definição e acompanhamento da execução do plano plurianual, das

diretrizes orçamentárias e do orçamento anual da Administração

Pública;

VIII - elaborar com a colaboraÇão da população e dos demais órgãos do

Prefeitura, a Lei de diretrizes orçamentárias, a proposta do orçamento

anual e o plano plurianual, de acordo com as políticas estabelecidas

pe lo governo municipal ;

IX - compatibilizar as propostas orÇamentárias dos Orgãos e Entidades

do Município;

X - acompanhari conffolar e avaliar a exec'uçtÍo orçamenttilia;

XI - elaborar as alterações orçamentárias;

XII - definin coordenar e executar as políticas, diretrizes e metas

relacionadas com o planejamento urbano;

XIII - elaborar, acompanhar e avaliar o Plano Diretor de

De senvolvimento Ur bano ;

XIV - promover o desenvolvimento urbano respeitando-se o adequado

uso do solo:

XV - definir a política de uso e ocupaÇão do solo e a aplicaçtio de

normas de ordenamento correspondenles ;

WI - implementar procedimentos de modernização administrativa, com

a utilização de recursos de tecnologia de informação, no que diz respeito

ao controle e simplificação de rotinas e processos e à gestiio estratégica

por resultados no âmbito da administraçiio municipal;

XVII - promover o uso intensivo das tecnologias de informação e

comunicação, promovendo uma adminisÜação em rede;

XVIII - exercer oufias competências correlatas.
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Parágrafo único. A Secrelaria Municipal de Planejamento tem a seguinte

estrutura básica:

I - Orgãos Colegiados:

a) Conselho Municipal de Planejamenlo e acompanhamento da gesttio

pública municipal

II - Orgãos da Administração Direta:

1) Gabinete

a) Secretário de Planejamento;

b) Ássessoria de Secretário

c) Se c re t ari a adminis tr at iva
d) Assistente de Gabinete

2) Departamento de Planejamenlo, desenvolvimento econômico

urbano:
2.1. Assessoria de planejamento e programação orçamentária;
2.1 .I Subcoordenadoria de planejamento

2.2. Assessoria de Desenvolvimento urbano e econômico

2.2. I Subcoordenadoria de desewolvimento urbano
2.2.2 Subcoordenadoria de programas e projetos

3) Departamento de convênios e projetos

3.l. Coordenadoria de convênios

3.2. Ássessoria técnica de convênios

3.3. Subcoordenadoria de arliculação com as secretarias

3.4. Assessoria técnica de acompanhamento

4) Departamento de tecnologia da informação e modernização da gestão

4.l. Diretoria de tecnologia da informação e modernizaçtio da gestão

AÍ. 7". O Capítulo XI, da Lei Municipal no 1.235 de 21 de fevereiro de 2017, passa a

vigorar com a seguinte redação:
" Capítulo XI

DÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE
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Lrt. 18. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade tem

por Jinalidade coordenari controlar e executar as atividades relativas à
política municipal do Meio Ambiente e de Sustentabilidade no âmbito do
município de Barreiras, competindo: QrlR)

I - elaborar e coordenar a política ambiental do Município
de senvolvendo instrumentos normativos e ações educativas ;

II - proteger, recuperar e regular a exploração do patrimônio ambiental
de Baneiras, articulando com organismos Municipais, Estaduais e

Federais, Privados e Sociedade Civil Organizada, buscando o equilíbrio
ambiental, necessário para a sadia qualidade de vida, das atuais e

futuras gerações;

III - elaborar viabilizar e executar projetos para o Município visando o
de se nvolv imento com suslentabilidade ;

IV - promover a articulação com órgãos federais, estaduais e municipais,

com vistas à obtenção de recursos para projetos e ações de melhoria das

condições de vida da população:

V - estimular o reflorestamento, a arborização e o ajardinamento do

município, com Jins ecológicos e paisagísticos ;

VI - promover intercômbios e convênios com entidades federais,
estaduais, municipais e privadas, relativos aos ass ntos atinentes às

políticas de desenvolvimento do meio ambiente;

VII - implantar e manler o cadostlo de atividades econômicas

utilizadoras ou degradadoras de recursos ambientais, mediante a coleta

e a catalogação de dados e informações;

VIII - pesquisar ss características do meio ambiente do Município, as

suas potencialidades e limitações e as formas racionais de sua

exploração;

IX - proteger as paisagens notdveis e as áreas verdes do Município;

X - gerenciar as unidades de conservação municipal e ParticiPar da

gestão de unidades de conservação intermunicipais:

177) 3614-71OO / www. barreiras.ba.gov.br
Rua Edigar de Deus Pitta, 91 4 - Lot. Arãtu - Barreiras - BA CEP: 47.406-146



PREFEITURA

BARREIRAS
CAPITAL DO OESTE

XI - promover o licenciamento ambiental, nos termos da legislaçtio
vigente, mediante expedição de licenças para empreendimentos novos e

ade quaç õe s dos existe nte s ;

XII - promover a gestão integrada de resíduos de qualquer natureza e
gerir e Jiscalizar a realização dos serviços de coleta, transporte e

destinaçõo final dos resíduos sólidos provenientes das resiüncias, do

comércio, da indústria e da

saúde, quando contratados a terceiros;

XIII - incentivar a criação e apoiar instituições municipais de defesa do
patrimônio ambiental;

XIV - promover a educação ambiental e a formação de consciência sobre

a consemação e a valorização da natureza como condiçtio para melhoria

da qualidade de vida, em articulaçào com a Secrelaria Municipal de

Educação;

XV - formular e execular políticas e planos de arborizaçtio e

ajardinamento municipal, mediante a produçtio de mudas, plantio, podas

e supressões de árvores, cortes de grama, man tenções da vegetação em

praças, avenidas, jardins, vias e logradouros públicos, em articulação

com os demais órgãos e Secretarias Municipais;

XVI - controlar e Jiscalizar as podas no Município e conceder licenças

para supressões de vegetais, nos termos da legislação vigente;

XVII - exigir e acompanhar o estudo de impacto ambiental, análise de

risco e licenciamento para instaldções e ampliações de obras e

atividades no Município ;

XVIII - expedir licenças ambientais de atividades e empreendimenlos

púbticos e privados, Jixando limitações administrativas relativas ao meio

ambiente;

XIX - avaliar o impacto da implantação de projetos públicos municipais,

estaduais, federais e privados, sobre os demais recursos ambientais do

Município;
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XX - executar todos os atos de Jiscalizaçiio ambiental para a defesa e a
proteção do meio ambiente, e aplicar penalidades cabíveis;

XXI - fiscalizar e disciplinar a produção, o transporte, a
comercialização, a manipulação e o emprego de técnicas e substôncias
que comportem risco ao ambiente e à qualidade de vida;

XXII - apoiar o estabelecimento de padrões de efluentes industriais e

normas para transporte, disposição e destino Jinal de qualquer resíduo

resultante de atividades industriais e comerciais passíveis de degradação

ambiental;

XXIII - zelar para que as políticas públicas formuladas e executadas pelo
Poder Executivo Municipal incorporem o conceito de responsabilidade

sócio ambiental;

XXIV - auxiliar todas as instâncias do Poder Executivo Municipal que

demandem conhecimentos sobre o meio ambiente na formulação de

programas e projetos;

XXV - atuar na prevenção de danos ambientais e condutas consideradas

lesivas ao meio ambiente, através do levantamento de limites das áreas

de preservação, legalização de loteamentos e zonedmento ambiental;

(VI - implantar; fiscalizar e administrar as unidades de conservaçiio e

áreas protegidas do município, visando o proteção dos mananciais,

ecossistemas natwais, flora e fauna, recursos genéticos e outros bens de

interesse ambiental:

.WVII - executar e manter atualizado levantamento e cadastrdmento das

áreas verdes;

XXWil - organizar e coordenar a fiscalização ambiental para o controle

e monitorização das potenciais fontes de poluiÇão existentes no

Município, em conjunto com outros serviços de Jiscalizaçtio da

Administração Municipal e de outros órgãos estaduais e/ou federais;

(IX - exercer o poder de polícia administrativa e gerenciar a imposição

de penalidades;

(77 I 361 4-7 1 OO / www. barreiras.ba.gov.br
Rua Edigar de Deus Pitta, 914 - Lot. Aratu - Barreiras - BA CEP: 47.A06-146



PREFEITURA

BARREIRAS
CAPITAL DO OESTE

XXX - propor e íazer cumprir normas e padrões pertinenÍes á qualidade
ambiental do ar, solo, água, ruídos e vibrações;

XXXI - elaborar e manter atualizados os cadastros e regisffos relativos a
controle ambiental;

XXilI - propor, executar e participar de planos e projetos que visem a
monitoração e o controle da qualidade ambiental;

XXXil - participar juntamente com o Estado e a União no controle,
vigilância e fiscalização da produção, armdzenamento. transporte,
comercialização, uso e destino final de substôncias que comporte riscos,
efetivo e potencial, para a qualidade de vida e meio ambiente;

XXXIV - promoyer o desenvolvimento de normas e padrões de controle
da poluição em Íodas as suas formas;

XXXV - garantir as atividades reíerentes ao Conselho Municipal de Meio
Ambiente e definir suas direÍrizes:

XXXVI - gerenciar o fundo municipal de meio ambiente;

XXXWI - executar o licenciamento ambiental de empreendimentos em

geral a serem instalados ou existentes no Municipio, no âmbito de

compe tência da Secretaria ;

XXXWII - propor planos e projeÍos de recuperação de áreas degradadas

em conjunto com outros órgãos municipais e estaduais;

XXXX - orientar e supervisionar outros órgdos do Município a respeito

das que st õ es ambi ent ais ;

XL - coordenar a definição das diretrizes ambientais para projetos de

parcelamento do solo;

XLI - coordenar e executar programas de educação ambiental;

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e

Sustentabilidade tem a seguinte estrutura básica:

I - Orgõo Colegiado;

a) Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

b) Conselho Municipal de Saneamento Básico.

II - Orgãos da Administração Direla:

a) Departamento de Licenciamento;
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l. Coordenadoria de Licenciamento;

2. Subcoordenadoria de Licenciamento

b) Departamento de Fiscalização e Monitoramento;

I . Diretoria de Fiscalização e Monitoramento

2. Subdiretoria de Fiscalização e Monitoramento;

c) Departamento de Educaçíio Ambiental e Sustentabílidade;

l. Coordenadoria de Educação Ambiental e Sustentabilidade;

l.l Subcoordenadoria de Educação Ambiental e Sustentabilidade;

1.2 Setor de hveiro Florestal;

Art. E. O Capítulo Xry da Lei Muricipal no 1.235 de 21 de fevereiro de 2017, passa a

vigorar com a seguinte redação:

DASECRETAMA"'r;;?;Í;";LI!'{OU"r^,COMÉRCIOE
TUNSMO

Art. 21. A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo tem

por finalidade planeja4 coordenar e exec tar políticas públicas de

fomento à indústria, comércio e turismo, competindo: (NR)

I - definir a política de incentivo á indústia, comércio e semiços de

qualquer natureza;

II - incentivar a utilização de recursos naturais renováveis;

III - capacitar mão-de-obra para os setores secundário e terciário;

U - estimular o assoc iativismo e o cooPerativismo ;

V - realizar estudos que proporcionem o desernolvimento das atividades

comerciais, industriais e serviços no Município;

VI - promover programas de desenvolvimento industrial e comercial do

Município;

VII - Desenvolver Programas e prestar serviços de assistência técnica e

extensão, com o intuito de difundir tecnologias, visando o aumento da

produtividade dos setores secunürio e terciário do Município;

VIII - articular-se com entidades públicas e privadas para a promoção e

implantação de programas e proietos rel1tivos ao desenvolvimento do

comércio, das indústrias e dos serviços no Município;
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N - identificar juntamente com a Secretaria Municipal de Agricubura e

Tbcnologia, os meios mais efetivos de escoamento e comercializaçtÍo da
produção de alimentos e gêneros de primeira necessidade produzidos no

Município;

X - incentivar a instalação de novas atividades de industia, comércio e
serviços;

XI - organizar e realizar exposições e feiras comerciais, industriais e de

serviços;

XII - proceder à gestão de políticas governamentais dirigidas ao
desenvolvimento do comércio, indústrias e serviços;

XIII - promover o desenvolvimento tecnológico do Município, como base

de sustentaÇão e dinamização de sua economia;

XIV - propor políticas e estratégias para o desenvolvimento das

atividades industriais, comerciais e de serviços do Município;

XV - executar o controle sobre as atividades comerciais, industriais e de

serviços, visando evitar que sejam instalados estabelecimentos em

lugares inadequados;

XVI - incentivar e orientar a instalação e localização de indústrias que

utilizem os insumos disponíveis no Município, sem prejuízo do meio

ambiente;

XI/II - promover a execução de programas de fomento as atividades

industriais, comerciais e de semiços compatíveis com a vocação da

economia local:

WIII - dar tratamento diferenciado à pequena produçtÍo artesanal, às

microempresas e empresários individuais locais ;

XIX - desenvolver outras atividades necessárias ao cumprimento de suas

finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou

fegulamentares.

)O( - planejar ações que visem o desenvolvimento do turismo sustentável;

MI - captar recursos técnicos, humanos e financeiros, visando o

desenvolvimento do turismo no município;

.D{II - promover evenlos ligados ao turismo de aventura e ecoturismo;

Xilil - promover o relacionamento com as esferas de turismo

intermunicipal, estadual e federal, para elaboração de convênios e
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parcerias, buscando o captação de recursos;

XXIY - garantir as atividades referentes ao Conselho Municipal de

Turismo e definir suas diretrizes;

fr(V - participar de convenções, semiruirios e feiras referentes ao

turismo, promovendo a divulgação das ações municipais:

XXVI - elaborar programas de qualidade t rísÍico em parceria com as

demais Secretarias da Administração Municipal;

XXWI - garantir a divulgaçõo dos atativos turísticos municipais em

meio de comunicação própria, bem como no Calendário Estadual de

Eventos;

#VIII - fonentar ações que garanlam a manutenção do Município na

ClassiJicação Nacionol de Potencial turístico;

.WIX - elaborar o levantamento e mapeamento dos recursos turísticos,

mantendo alualizado o cadastro dos pontos t rísticos do município;

XXX - desenvolver projelos especíJicos para o fomento e o incremento da

atividade turística no Município, elaborar o Plano de Marleting

Turístico;

.nffI - promover, coordenar e executar as pesquisas, estudos e

diagnósticos visando a subsidiar as políticas, os planos, os Programas,

os projetos e as ações da Secretaria no domínio turístico;

iltXII - fomentar a realização de eventos ffadicionais e datas

comemorativas e Promover estudos que visem o aproveitamento do

potencial turístico do Município, buscando parcerias com órgãos

públicos ou privados e instituições de ensino;

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Industria, Comércio e

Turismo tem a seguinte estrutura básica:

I - Orgãos Colegiados:

a) Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial e Comercial;

b) Conselho MuniciPal de Turismo.

tI - Orgãos da Ádministração Direta:

a) Gabinete

l. Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo;

2. Subsecretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo;

3. Assessor de Secretário;

4. Secre tar ia Admini str at iva.
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b) Diretoria de Indústria e Comércio;

I . Coordenadoria de Indústria e Comércio;

2. Subcoordenadoria de Indústria;
3. Subcoordenadoria de Comércio;

c) Departamenlo de Turismo:

l. Diretoria de Turismo

2. Subdiretoria de Turismo.

Art. 9o. A Secretaria Municipal de Administração terá a seguinte estrutura de cargos,

passando o Anexo I da Lei Municipal n" 1.235 de 2l de fevereiro de 2017 , a vigorar com

as seguintes alterações:

UNIDADE DENOMINAÇÃO DO CARGO OUANT. SiMBOLO

SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÀO

SECRETARIO I NHl

ASSESSOR DE SECRETARIO I NH4

SECRETARIO ADMINISTRATIVO I

ASSISTENTE DE GABINETE 1

PREGOEIRO l1

EDIRETOR

COORDENADOR 4

SUBDIRETOR 3

SUBCOORDENADOR 8 NHE

ASSISTENTE DE SETOR NHIO

ffi 2 NH6

ASSESSOR TÉCNICO It 2 NH7

AÍ. 10. A Secretaria Municipal de Planejamento tera a seguinte estrutura de cargos,

passando o Anexo I da Lei Municipal no 1.235 de 21 de fevereiro de 2017, a vigorar com

as segúntes alterações:

UNIDADE DENOMINAÇÃO DO CARGO OUANT. SÍ}AOLO

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO

SECRETARIO I NHI

ASSESSOR DE SECRETARIO I NH4

I NH5

COORDENADOR I NH6

SUBDIRETOR I NH7

SUBCOORDENADOR I NH8
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Art. 11. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade terá a seguinte

estnrtura de cargos, passando o Anexo I da Lei Municipal n' 1.235 de 2l de fevereiro de

2017, avigorar com as seguintes alterações:

Art. 12. A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo terá a seguinte estrutura

de cargos, passando o Anexo I da Lei Municipal no 1.235 de 21 de fevereiro de 2017, a
vigorar com as seguintes alterações:

Art. 13. A Procuradoria Geral terá a seguinte estrutura de cargos, passando o Anexo I da

Lei Municipal n' 1 .235 de 21 de fevereiro de 2017 , a vigorar com as seguintes alterações:
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ENOMINACAO DO CARGO

UNIDADE DENOMINACÃO DO CARGO OUANT.] SIMBOLO
SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE

SECRETARIO NHI

SUBSECRETÁRIO NH2

GESTOR DO FLINDO 2 NH4

ASSESSOR DE SECRETARIO NH4

SECRETARIA ADMINISTRATIVA NH8

ASSISTENTE DE GABINETE NH9

DIRETOR NH5

SUBDIRETOR 2 NH7

3OORDENADOR z NH6

ASSISTENTE DE SETOR NHl O

ASSESSOR TECNICO I 5 NH6

ASSESSOR TECNICO II z NH?

I]NIDADE OUANT.IISIMBOLO
SECRETARTA DE
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
TURISMO

SECRETARIO !Hl

SUBSECRETARIO \H2

ASSESSOR DE SECRETAzuO \H4
GESTOR DO FUNDO \H4
DIRETOR z \H5

SUBDIRETOR \rH7

SECRETARIA ADMINISTRATIVA NH8

SUBCOORDENADOR l NH8
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UNIDADE DENOMINAÇÃO DO CARGO QUANT. SIMBOLO
PROCURADORIA GERAL PROCURADOR GERAL I NHI

PROCURÁDOR GERAL ADJTINTO 2 NH2

ASSESSOR JURIDICO u NH5

ASSESSOR TECNICO I I NH6

ASSESSOR TECNICO II I NH7

SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA I NH8

Art. 14. Fica criado na esEutura da Secretaria Municipal de Planejamento o cargo de

Secretário Municipal, Símbolo NHI.

Art. 15. Fica criado o cargo de Assessor Técnico I, Símbolo NH6, na estrutura

adminisúativa da Procuradoria Geral do Município.

Art. 16. Fica criado o cargo de Assessor Técnico II, Símbolo NH7, na estrutura

administrativa da Procuradoria Geral do Municipio.

AÉ. 17. Fica extinto o cargo de Subsecreüário, Símbolo NH2, na estrunra administrativa

da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 18. Fica extinto um cargo de Subcoordenador, Símbolo NH8, na estrutura

administrativa da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo.

AÉ. 19. Ficam extintos o cargo de Assistente de Gabinete, Símbolo NH9 e um cargo de

Assessor Jurídico, Símbolo NH5, na estrutura administrativa da Procuradoria Geral do

Município.

Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em

contrário.

Barreiras-BA, 06 de maio de 2021

João Barbosa de Souza Sobrinho
Prefeito Municipal
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