
 Conceição do Coité – Bahia 
Poder Legislativo 
Coordenação Parlamentar 
 

 
LEI Nº 514 

DE 03 DE FEVEREIRO DE 2009 
 

 
Dispõe sobre a organização do Gabinete do 
Prefeito e das secretarias municipais e dá outras 
providências. 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ, ESTADO DA 
BAHIA: 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte  
 
 

LEI: 
 

CAPÍTULO I 
DO GABINETE DO PREFEITO 

 
Seção I 

Da Estrutura 
 
Artigo 1o – O Gabinete do Prefeito é constituído, essencialmente, pela Chefia do 

Gabinete do Prefeito e pelos seguintes órgãos de assessoramento imediato: 
 
I – a Procuradoria Jurídica; 
II – a Controladoria Geral do Município; 
III – a Tesouraria Municipal; 
IV – a Contadoria Municipal. 
 

Seção II 
Das Competências 

 
Artigo 2º - À Procuradoria Jurídica compete: 
 
I – assessorar o Prefeito Municipal em assuntos de natureza jurídica, elaborando 

pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes; 
II – assistir o Prefeito Municipal no controle interno da legalidade dos atos da 

Administração Pública Municipal; 
III – sugerir medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse público; 
IV – apresentar ao Prefeito Municipal as informações a serem prestadas ao Poder 

Judiciário quando impugnado ato ou omissão do Chefe do Executivo Municipal. 



 
Artigo 3º - À Controladoria Geral do Município compete: 
 
I – assistir direta e imediatamente o Prefeito Municipal no desempenho de suas 

atribuições, especialmente na avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano 
Plurianual, da execução dos programas de governo e do orçamento municipal; 

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência 
da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da Administração 
Pública Municipal, bem como da aplicação de recursos por entidades de direito privado; 

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos 
direitos e haveres da Municipalidade; 

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 
Parágrafo Único. À Controladoria Geral do Município, por seu titular, sempre que 

constatar omissão da autoridade competente cumpre requisitar a instauração de sindicância, 
procedimentos e processos administrativos outros, e avocar aqueles já em curso em órgão ou 
entidade da Administração Pública Municipal, para corrigir-lhes o andamento. 

 
Artigo 4º - À Tesouraria Municipal compete: 
 
I – assistir direta e imediatamente o Prefeito Municipal no desempenho de suas 

atribuições, especialmente no monitoramento das contas-correntes mantidas pelo Município 
através da solicitação de saldos e extratos bancários; 

II – emitir cheques para pagamento de fornecedores, prestadores de serviços, 
despesas referentes a contratos e à execução de convênios e outras despesas devidamente 
autorizadas pelo Chefe do Executivo Municipal; 

III – monitorar o recursos financeiros destinados ao Município; 
IV – liberar valores para o pagamento da folha mensal dos servidores municipais. 
 
Artigo 5º -  À Contadoria Municipal compete: 
 
I – assistir direta e imediatamente o Prefeito Municipal no desempenho de suas 

atribuições, especialmente na realização de assessoria contábil; 
II – emitir notas de empenho referentes às despesas realizadas, classificando-as de 

acordo com as dotações orçamentárias e observando sua consonância com o Orçamento 
Municipal vigente; 

III – promover a liquidação das despesas pagas; 
IV – conferir e fechar os valores existentes nas contas bancárias em consonância 

com o movimento contábil diário; 
V – incorporar as despesas do Poder Legislativo e dos Fundos Municipais; 
VI – compor as prestações de contas do Município; 
VII – informar aos órgãos fiscalizadores quanto ao movimento financeiro e quanto 

ao conteúdo das peças constantes nas prestações de contas do Município. 
 

CAPÍTULO II 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 

 
Artigo 6º - As Secretarias Municipais que fazem parte do Poder Executivo são: 
 
I – Secretaria de Ação Social – SEMAS; 
II – Secretaria de Administração e Planejamento – SEMAP; 



III – Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ação Comunitária – SEMAGRI; 
IV – Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDURB; 
V – Secretaria de Educação e Cultura – SEMEC; 
VI – Secretaria de Esporte e Lazer – SEMEL; 
VII – Secretaria da Fazenda – SEMUF; 
VIII – Secretaria de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP; 
IX – Secretaria de Saúde – SEMUSA; 
X – Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, Juventude, Economia e Renda - 

SEAJER; 
XI – Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – SEPOM; 
XII – Secretaria Especial de Relações Institucionais – SERSIN; 
XIII – Secretaria Especial para Assuntos Parlamentares – SEASP; 
XIV – Secretaria Geral do Gabinete – SEGAB. 
 
Artigo 7º - Os assuntos que compõem a área de competência de cada Secretaria 

Municipal são os seguintes: 
 
I – Secretaria de Ação Social – SEMAS: 
 
a) política municipal de assistência social; 
b) desenvolvimento de ações e projetos na área de assistência social; 
c) execução de parcerias com órgãos governamentais, sociedade civil, ONG’s e 

outras entidades visando desenvolver ações na área de assistência social. 
 
II – Secretaria de Administração e Planejamento – SEMAP: 
 
a) política de desenvolvimento institucional e capacitação do servidor; 
b) supervisão e coordenação dos sistemas de recursos humanos, patrimônio, 

organização e modernização administrativa, administração de recursos da informação e 
informática e de serviços gerais; 

c) modernização da gestão e promoção da qualidade no serviço público; 
d) desenvolvimento de ações de gestão e controle da folha de pagamento dos 

servidores municipais; 
e) levantamento de dados referentes à cartografia e às estatísticas municipais; 
f) manutenção e funcionamento de repartições e bens públicos municipais de 

natureza especial e dominial; 
g) formulação do planejamento estratégico municipal; 
h) organização, coordenação e supervisão do sistema municipal de compras. 
 
III – Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ação Comunitária – 

SEMAGRI: 
 
a) política agrícola abrangendo produção, comercialização, abastecimento e 

armazenagem de produtos; 
b) informação agrícola; 
c) fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da 

prestação de serviços no setor; 
d) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e vegetais; 
e) desenvolvimento rural, cooperativismo e associativismo; 
f) eletrificação rural; 



g) assistência técnica e extensão rural; 
h) planejamento, coordenação, supervisão e controle das ações relativas ao 

meio ambiente e recursos hídricos; 
i) defesa civil. 
 
IV – Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDURB: 
a) formulação, coordenação e execução das políticas municipais de 

desenvolvimento urbano; 
b) elaboração, acompanhamento e avaliação do plano municipal de 

desenvolvimento urbano; 
c) estabelecimento de parcerias visando promover a urbanização de áreas 

periféricas; 
d) redefinição estética em bairros e logradouros da sede, dos distritos e de 

povoados; 
e) organização e gestão do sistema de trânsito da sede; 
f) organização e gestão do sistema viário; 
g) formulação, coordenação e execução da política municipal de habitação. 
 
V – Secretaria de Educação e Cultura – SEMEC: 
 
a) política municipal de educação e cultura; 
b) gestão da educação básica; 
c) inclusão educacional; 
d) pesquisa e manutenção de dados educacionais; 
e) apoio ao desenvolvimento esportivo de crianças e adolescentes nas escolas; 
f) coordenação e execução dos programas educacionais implantados e em vias 

de implantação no Município; 
g) gestão das escolas e bens patrimoniais da educação; 
h) proteção do patrimônio histórico e cultural; 
i) supervisão e coordenação dos sistemas de recursos humanos dos servidores 

municipais lotados na Secretaria de Educação e Cultura; 
j) capacitação do magistério e dos servidores técnicos da educação; 
k) desenvolvimento de ações de gestão e controle da folha de pagamento dos 

servidores municipais da educação. 
 
VI – Secretaria de Esportes e Lazer – SEMEL: 
 
a) política municipal do desporto; 
b) incentivo ao esporte amador; 
c) apoio ao atleta desde sua iniciação; 
d) financiamento das atividades esportivas em suas várias modalidades; 
e) financiamento de entidades que representem o Município em campeonatos 

de âmbito intermunicipal, estadual, interestadual e nacional; 
f) criação e gestão de infra-estrutura desportiva; 
g) planejamento, organização do calendário anual de festas desenvolvidas pelo 

Município ou que contem com seu apoio financeiro; 
h) organização e coordenação da micareta e de outras festas realizadas pelo 

Município. 
 
 



VII – Secretaria da Fazenda – SEMUF: 
 
a) elaboração, coordenação e avaliação das políticas de administração tributária, 

fiscalização e arrecadação; 
b) administração orçamentária; 
c) administração da dívida pública; 
d) coordenação e gestão do sistema de planejamento financeiro e orçamentário; 
e) realização de estudos e pesquisas sócio-econômicas. 
 
VIII – Secretaria de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP: 
 
a) coordenação e execução de obras públicas; 
b) supervisão e manutenção de estradas vicinais; 
c) supervisão e manutenção dos sistemas de limpeza e iluminação públicas; 
d) conservação de máquinas e veículos municipais; 
e) manutenção de bens públicos municipais de uso comum. 
 
 
IX – Secretaria da Saúde – SEMUSA: 
 
a) política municipal de saúde; 
b) levantamento e conservação de dados sobre saúde; 
c) ações preventivas em geral, vigilância e controle sanitário; 
d) gestão e manutenção de hospitais, centro e postos de saúde municipais; 
e) campanhas de saúde e vacinação; 
f) desenvolvimento e apoio à medicina curativa; 
g) saúde familiar. 
 
 
X – Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, Juventude, Economia e 

Renda – SEAJER: 
 
a) estabelecimento de parcerias com os setores produtivos da sociedade visando 

alcançar entendimentos e executar ações no sentido de fomentar um maior desenvolvimento 
econômico do Município; 

b) formulação, coordenação e articulação de políticas para a juventude; 
c) elaboração e implementação de campanhas educativas visando ao combate ao 

uso e abuso de drogas lícitas e/ou ilegais pelos jovens; 
d) apoio e promoção da capacitação do jovem para facilitar sua inserção no 

mercado de trabalho; 
e) articulação, promoção e execução de programas e parcerias com outras esferas 

de governo, com entidades privadas e organizações não-governamenais que tenham por 
objetivo amparar o jovem usuário de drogas, promovendo sua desintoxicação e reinserção na 
sociedade; 

f)  criação de políticas que visem capacitar e apoiar o cidadão, reinserindo-o no 
mundo do trabalho e promovendo seu desenvolvimento social. 

 
XI – Secretaria Especial para Assuntos Parlamentares – SEASP: 
 



a) acompanhamento da tramitação de projetos de interesse do Poder Executivo na 
Câmara Municipal de Vereadores; 

b) estabelecimento de uma maior interação entre os Poderes Executivo e 
Legislativo do Município. 

 
XII – Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – SEPOM: 
 
a) formulação, coordenação e articulação de políticas para as mulheres;  
b) elaboração e implementação de campanhas educativas e anti-discriminatórias 

de caráter municipal; 
c) elaboração de um planejamento de políticas públicas de gênero que contribua 

na ação do governo municipal com vistas à promoção da igualdade; 
d) articulação, promoção e execução de programas e parcerias com as secretarias 

municipais que atendam à mulher, outras esferas de governo, com entidades privadas e 
organizações não-governamentais voltadas à implementação de políticas para as mulheres; 

e) atenção à mulher em suas necessidades relacionadas à saúde, educação e 
cidadania. 

 
XIII – Secretaria Especial de Relações Institucionais: 

 
a) integração das ações do Governo, estabelecendo um contato mais próximo com 

as demais Secretarias Municipais visando buscar consistência nas ações de cada uma delas 
com as diretrizes, objetivos e metas traçadas pelo Chefe do Executivo Municipal em cada área 
de atuação. 

 
XIV – Secretaria Geral do Gabinete: 
 
a) coordenação e organização do expediente do Gabinete do Prefeito, nas 

atividades de coordenação de agenda e de secretaria particular; 
b) promoção da interação do Prefeito Municipal com as autoridades do Governo 

Municipal, de outros Poderes, de órgãos integrantes de outras esferas de governo e/ou com 
representantes de entidades públicas, privadas ou de caráter comunitário, da sociedade 
coiteense como um todo, das comunidades que integram o Município e dos cidadãos que 
buscarem o apoio e/ou a assistência do Governo Municipal como representantes de segmento 
social ou individualmente.  

 
 

 
CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO GABINETE DO PREFEITO E 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 

 
Artigo 8º - Os órgãos que integram o Gabinete do Prefeito funcionarão com a 

seguinte estrutura, consecutivamente: 
 
I – Procuradoria Jurídica: 
 
a) Setor de Acompanhamento de Ações Comuns; 
b) Setor de Acompanhamento de Ações Trabalhistas; 
c) Setor de Acompanhamento de Ações Especiais. 



  
II – Tesouraria Municipal: 

 

a) Setor de Acompanhamento e Gestão de Contas; 
b) Setor de Pagamento. 
 
III – Contadoria Municipal: 
a) Diretoria de Execução Orçamentária; 
b) Setor de Emissão de Empenhos; 
c) Setor de Manutenção e Informação de Dados; 
d) Setor de Composição de Processos de Contas; 
e) Superintendência de Fiscalização e Controle. 

 
 

IV – Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, Juventude, Economia e 
Renda – SEAJER; 

 
V – Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres; 
 
VI – Secretaria Especial de Relações Institucionais; 
 
VII – Secretaria Especial para Assuntos Parlamentares; 
 
VIII – Secretaria Geral de Gabinete. 
 
Artigo 9º - As Secretarias Municipais funcionarão com a seguinte estrutura, 

consecutivamente: 
 
I – Secretaria de Ação Social – SEMAS: 
 
a) Setor de Apoio aos Idosos; 
b) Setor de Assistência às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais; 
c) Setor de Elaboração e Execução de Programas Especiais; 
d) Serviço Social. 
 
II – Secretaria de Administração e Planejamento – SEMAP: 
 
a) Superintendência de Recursos Humanos – SRH; 
b) Diretoria de Convênios e Contratos – DCC; 
c) Comissão Permanente de Licitação – CPL; 
d) Coordenadoria de Informática; 
e) Guarda Municipal; 
f) Setor de Gestão de Povoados; 
g) Setores de Emissão de Documentos e Atendimento ao Cidadão; 
h) Setores de Administração da Feira Livre, Centro de Abastecimento e 

Mercado Municipal; 
i) Setor de Material e Patrimônio; 
j) Setor de Compras; 
k) Setor de Manutenção de Retransmissão de TV; 
l) Setor de Administração do Cemitério; 



m) Arquivo Público Municipal. 
  
III – Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Ação Comunitária – 

SEMAGRI: 
 
a) Setor de Combate aos Efeitos da Estiagem; 
b) Setor de Incentivo ao Pequeno Produtor Rural; 
c) Coordenadoria de Desenvolvimento Agropecuário; 
d) Setor de Elaboração e Implementação de Projetos; 
e) Coordenadoria de Associativismo e Cooperativismo. 
 
IV – Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDURB: 

 
a) Coordenação de Planejamento Urbano; 
b) Coordenação de Habitação; 
c) Departamento de Orientação e Fiscalização do Trânsito – DEOTRAN; 
d) Supervisão de Obras e Serviços. 
 
V – Secretaria de Educação e Cultura – SEMEC: 
 
a) Superintendência de Projetos Especiais de Educação – SEPED; 
b) Superintendência de Cultura e Cidadania – SCC; 
c) Setor Pedagógico; 
d) Supervisão Educacional; 
e) Coordenadoria de Ensino; 
f) Setor de Recursos Humanos; 
g) Assessoria para a Promoção do Esporte nas Escolas Municipais; 
h) Setor de Transporte Escolar; 
i) Coordenadoria de Eventos; 
j) Diretorias Escolares; 
k) Diretoria de Ensino; 
l) Coordenação do Centro Cultural Ana Rios de Araújo; 
m) Gerência de Controle da Merenda Escolar. 
 
VI – Secretaria de Esportes e Lazer – SEMEL: 
 
a) Supervisão de Esportes; 
b) Setor de Incentivo ao Esporte Amador; 
c) Setor de Organização de Eventos. 
 
VII – Secretaria da Fazenda – SEMUF: 

 
a) Setor de Arrecadação e Tributos; 
b) Setor de IPTU. 
 
VIII – Secretaria de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP: 

 
a) Chefia do Almoxarifado Central; 
b) Setor de Limpeza Pública; 
c) Setor de Iluminação Pública; 



d) Setor de Manutenção de Estradas Vicinais. 
 
IX – Secretaria da Saúde – SEMUSA: 
 
a) Coordenação PACS/PSF; 
b) Serviço de Vigilância Sanitária; 
c) Coordenação de Programas; 
d) Coordenação de Planejamento; 
e) Coordenação do CEREST; 
f) Coordenação de Saúde Bucal; 
g) Gerência de Contabilidade; 
h) Supervisão de Planejamento Familiar. 
 
§ 1º - Vinculam-se à SEMAS o Conselho Municipal de Assistência Social, o 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar, o 
Conselho Municipal do Idoso e a Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil – 
COMETI. 

 
§ 2º - Vinculam-se à SEMAGRI o Conselho de Desenvolvimento Rural e a 

Comissão de Defesa Civil. 
 
§ 3º - Vincula-se à SEDURB o Conselho Municipal da Cidade de Conceição do 

Coité – CONCID e o Conselho Gestor do FMHIS. 
 
§ 4º - Vinculam-se à SEMEC o Conselho Municipal de Educação, o Conselho 

Municipal de Alimentação Escolar, o Conselho do FUNDEB e as Caixas Escolares. 
 
§ 5º - Vincula-se à SEMUSA o Conselho Municipal de Saúde. 
 
Artigo 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Artigo 11 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis 222, de 

06/10/1999; 258, de 23/11/2000; e 386, de 04/04/2005. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 
Conceição do Coité, 03 de fevereiro de 2009. 

 
 

RENATO SOUZA DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 


