
LEI Nº 01 DE 11 DE JANEIRO DE 2001 

 

“Organiza a Estrutura Administrativa da Prefeitura 

Municipal de Barrocas, criando Órgãos que denomina e dá 

outras providências”. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARROCAS, ESTADO DA BAHIA: 

 

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PREMILINARES 

 

 Art. 1º - A estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Barrocas é disciplinada 

na forma da presente Lei. 

 

 Art. 2º - A Administração Pública Municipal obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

 

 Art. 3º - Os nomeados para as Funções de Confiança e Cargos em Comissão criados 

pela presente Lei, serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, 

vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação 

ou outra espécie remuneratória. 

 

 Art. 4º - Os cargos em comissão criados pela presente Lei são de livre nomeação e 

exoneração. 

 

§ 1º - É vedada a acumulação remunerada de cargos e salários, à exceção dos casos 

previstos no art. 37, XVI da CF. 

 

§ 2º -  Aos servidores efetivos nomeados para o exercício de cargos em comissão ou 

funções de confiança é facultado optar pela sua remuneração. 

 

CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BARROCAS 

  

 Art. 5º - A estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Barrocas compreende 

Secretarias, Departamentos e Setores vinculados ao Prefeito. 

 

 Art. 6º - Integrará cada Departamento dois Setores com competências e atribuições 

disciplinadas na forma do art. 17 desta Lei. 



 

 Art. 7º - São Secretarias Municipais e Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito: 

 

  I – Gabinete ao Prefeito; 

  II – Gabinete do Vice-Prefeito; 

  III – Secretaria de Administração e Finanças; 

IV – Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 

V – Secretaria de Saúde; 

VI – Secretaria de Ação Social; 

VII – Secretaria de Infra Estrutura, Obras e Meio Ambiente. 

 

CAPITULO III 

DA ESTRUTURA E COMPETÊNCIA DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

 

Seção I 

Gabinete do Prefeito 

 

 Art. 8º - O Gabinete do Prefeito tem por finalidade assistir o Chefe do Poder Executivo 

em suas atribuições legais, em especial na programação e no acompanhamento das ações 

governamentais, na relação do Executivo com as demais poderes e esferas de governo, 

assessorar juridicamente as demais Secretarias, auxiliar na implementação das ações na área de 

comunicação social dos atos do executivo e das demais secretarias, além das seguintes áreas de 

competência. 

 

  I – Coordenação da representação social e política do Prefeito; 

II – Coordenação, programação e acompanhamento das ações governamentais; 

III – Articulação com as demais áreas visando o cumprimento das atribuições 

pertinentes aos órgãos subordinados ao gabinete do Prefeito. 

 

 § 1º -  O Gabinete do Prefeito tem a seguinte estrutura básica: 

   

I – Órgãos da Administração Direta 

   a) Departamento de Comunicação Social; 

   b) Procuradoria Jurídica; 

   c) Departamento de Coordenação, Planejamento e Controle; 

 

  II – Órgãos Colegiados 

 

   a) Conselho Municipal de Segurança Pública. 

 

 § 2º - O Conselho Municipal de Segurança  Pública será criado por lei específica e 

funcionará na forma do seu regulamento. 



 § 3º -  Compete ao Departamento de Comunicação Social, a divulgação dos atos e 

realizações de governo, bem como promover a publicidade das campanhas institucionais de 

interesse da população promovidas pelos demais órgãos da administração, implantar sistemas e 

tecnologias que permitam o intercâmbio de informações entre os diversos órgãos da 

Administração na esfera Municipal; criar o sítio na Internet da Prefeitura Municipal de barrocas, 

para conhecimento público das ações, metas e realizações de Governo. 

 

 § 4º - A Procuradoria tem por finalidade prestar o assessoramento jurídico ao Gabinete 

do Prefeito, às Secretarias e Órgãos Municipais e, através do Procurador Jurídico, exercer a 

representação judicial do Município e a defesa em juízo  ou fora dele, de seu patrimônio, seus 

direitos e interesses em primeira instância, promover e coordenar as ações de Defensoria e 

Segurança Pública no âmbito Municipal e ainda: 

 

  I – Ofertar parecer aos processos licitatórios realizados pelo Município; 

  II – Pronunciar-se em Processo Administrativo, quando solicitado pelo Chefe do 

Executivo. 

   

 § 5º - Compete ao Departamento de Coordenação, Planejamento e Controle promover a 

integração entre o Gabinete do Prefeito e as demais secretarias na execução das determinações e 

das políticas de Governo, Coordenar as ações integradas das Secretarias, promover o 

acompanhamento das ações de governo informando o Chefe do Executivo sobre seu 

desenvolvimento e regularidade, acompanhar a tramitação dos projetos de Lei de autoria do 

Executivo junto ao Poder Legislativo, respondendo por seus prazos, e atuar junto às demais 

Secretarias no aperfeiçoamento das ações administrativas e de execução do múnus público. 

 

Seção II 

Gabinete do Vice-Prefeito 

 

 Art. 9º – O Gabinete do Vice-Prefeito tem por finalidade assistir o Vice-Prefeito no 

exercício de suas atribuições políticas, administrativas e constitucionais e tem a seguinte 

estrutura básica: 

 

  I – Chefe de Gabinete; 

  II – Secretário Administrativo; 

  III – Auxiliar Administrativo. 

 

Seção III 

Secretaria de Administração e Finanças 

 

 Art. 10º -  A Secretaria de Administração e Finanças tem por finalidade assessorar, 

planejar, normatizar, executar e acompanhar as atividades relativas à política orçamentária e 

financeira, fiscalização e arrecadação de tributos, contabilidade e atividades de registro e 

controle das finanças municipais, com a seguinte estrutura básica: 



 

  I – Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças; 

II – Departamento de Licitação e Compras; 

III – Departamento de Administração e Recursos Humanos; 

IV – Departamento de Tributos; 

V – Departamento de Patrimônio e Material. 

 

§ 1º - Compete ao Secretário de Administração e Finanças a organização e controle das 

atividades administrativas e de Recursos Humanos no Município, desenvolver projetos de 

captação de recursos junto aos organismos Estaduais e Federais, bem como desenvolver 

campanhas junto à municipalidade com o fim de executar e aumentar a arrecadação dos 

Tributos Municipais, competindo-lhe ainda: 

 

  I – Promover a atualização das Normas Tributárias Municipal; 

II – Desenvolver políticas que possibilitem a instalação de indústrias do 

Município; 

III – Implantação de Centro gerador de negócios para Micro e pequenas 

empresas; 

 

 § 2º - Ao Departamento de Contabilidade, Orçamento e Finanças compete realizar as 

atividades de registro e controle das finanças municipais, elaboração e acompanhamento da 

execução orçamentária em estrita consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal e elaborar 

as Leis Orçamentárias, competindo-lhe acompanhar a situação de inadimplência do município 

nos convênios e acordos firmados, visando elidir a restrição ao cadastro que impeça a 

transferência voluntária de recursos Federais e Estaduais, e ainda: 

 

I – Proceder a Liquidação dos processos de pagamento, respondendo pela 

verificação da entrega de mercadorias adquiridas, pela regularidade da documentação, prazos e 

valores nos processos de pagamento aos fornecedores Municipais; 

II – execução aos pagamentos. 

 

§ 3º - Compete ao Departamento de Licitação e Compras a elaboração de banco de 

dados de fornecedores das diversas áreas de serviços públicos, procedência ao certame 

licitatório em estrita obediência à Lei de Licitação e demais normas que regem a matéria, 

realizar todas as aquisições de produtos, equipamentos que se fizerem necessários à plena 

execução das atividades desenvolvida pelas Secretarias e demais órgãos da Administração, 

devendo, para cumprimento de suas atividades, manter o controle de estoque nas diversas 

Secretarias, visando impedir interrupção de obras e serviços públicos, interagindo com a 

Procuradoria Jurídica do Município, que deverá ofertar parecer sobre a regularidade dos 

processos de licitação. 

 



§ 4º - Ao Departamento de Administração e Recursos Humanos compete planejar e 

executar os atos de administração, promover o controle do Funcionalismo Público Municipal, 

planejar, executar e fiscalizar a política de Recursos Humanos e especialmente: 

 

I – Promover o recadastramento e atualização cadastral do Funcionalismo 

Público Municipal; 

II – Promover a reciclagem dos Servidores Públicos Municipais através de 

Cursos específicos em cada área de atuação; 

III – Comunicar ao Chefe do Poder Executivo as contratações irregulares para 

que possa se atribuir responsabilidade; 

IV – Prover os meios para adequação do quadro funcional à nova legislação em 

vigor; 

V – Promover o levantamento das obrigações sociais do Município para com 

seus servidores. 

 

§ 5º - Ao Departamento de Tributos compete a execução das atividades de fiscalização e 

arrecadação de tributos, bem como desenvolver campanha junto à municipalidade com o fim de 

aumentar a arrecadação dos Tributos Municipais, exercer a função arrecadadora, competindo-

lhe processar os requerimentos de expedição de alvarás, cobranças de Taxas de Localização e 

Serviços, bem como expedição dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano. 

 

§ 6º - Compete ao Departamento de Patrimônio e Material, inventariar e controlar o uso 

dos bens móveis e imóveis do Município, manter, conservar e disciplinar o uso da frota de 

veículos e equipamentos municipais, conceder autorização, permissão e concessão remunerada 

ou gratuita de uso dos bens públicos, promover a conservação dos bens, vias, logradouros 

públicos, criar, organizar e controlar o almoxarifado municipal e ainda dar apoio técnico e 

suporte nas gestas e atividades da comunidade. 

 

Seção IV 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

 

Art. 11º -  A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer tem por finalidade 

coordenar e executar as metas do Município para o ensino fundamental com base no Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – 

FUNDEF; além daquelas outras previstas nos arts. 205 a 212 da Constituição Federal, organizar 

a promoção e difusão de atividades artísticas e da cultura regional, bem como promover o 

esporte e o lazer, contando com a seguinte estrutura básica. 

 

 I – Órgãos da Administração Direta 

  a) Departamento de Ensino 

  b) Departamento de Transporte e Merenda Escolar 

  c) Departamento de Cultura, Esporte e Lazer 

  d) Departamento de Fiscalização e Controle. 



 

 II – Órgãos Colegiados  

  

a) Conselho s de Alimentação Escolar; 

b) Conselho Municipal de Educação; 

c) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEF. 

§ 1º - Os Conselhos serão criados por Lei e funcionarão na forma de seus regulamentos. 

 

§ 2º - Compete ao Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer dinamizar o 

processo de municipalização do ensino fundamental, celebrar convênios, promover a criação 

dos Conselhos e órgãos de Controle impostos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e 

coordenar suas ações, elaborar estudos sobre a necessidade de pessoal na área de educação, 

implantar projetos visando aumentar o número de alunos nas escolas na zona urbana e rural, 

fiscalizar a qualidade e distribuição da merenda em cada unidade escolar, coordenar, planejar e 

acompanhar o transporte escolar no Município. 

 

 § 3º - Ao Departamento de Ensino compete, atuar junto às unidade de ensino 

coordenando e controlando suas atividades, promover as atividades de ensino fundamental, 

fomentar a permanência  do alunado nas escolas, promover ações junto às escolas conveniadas e 

fomentar à pré-escola, adequar a estrutura das Escolas Municipais ao atendimento da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, promover junto aos órgãos da Administração estadual e Federal 

treinamento e capacitação dos professores da rede Municipal de ensino.  

 

 § 4º - Ao Departamento de Transporte e Merenda Escolar compete proceder o 

levantamento da demanda de veículos necessária para atender o alunado, coordenar, planejar e 

acompanhar o transporte escolar no Município, disciplinar a forma de controle dos gastos com 

combustível dos veículos que servem à Secretaria ao Transporte Escolar, e ainda atuar junto ao 

conselho de alimentação escolar fiscalizando a qualidade e distribuição da merenda em cada 

unidade escolar, evitando a falta de mantimentos e dando preferência à aquisição de gêneros 

alimentícios do cardápio regional. 

 

 § 5º - Compete ao Departamento de Cultura, Esporte e Lazer fomentar as ações de sua 

pasta, a criação de bibliotecas, apoiar grupos folclóricos regionais, o apoio e promoção do 

esporte amador em todas as modalidades no Município, a implantação e ampliação das áreas de 

lazer público. 

 

 § 6º - Ao Departamento de Fiscalização e Controle compete atuar junto ao Conselho 

Municipal de Acompanhamento na aplicação dos recursos do FUNDEF, no que se refere a 

pagamento de professores em efetivo exercício das atividades de ensino, as despesas com 

manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como despesas com capacitação de docentes e 

encargos sociais dos servidores da educação.  

 



Seção V 

Secretaria de Saúde 

 

 Art. 12 – A Secretaria de Saúde tem por finalidade formular, planejar, executar a 

política de saúde pública do Município, e tem a seguinte estrutura básica: 

 

  I – Órgãos da Administração Direta 

   a) Departamento de Hospitais e Centros de Saúde; 

   b) Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica 

   c) Departamento de Fiscalização e Controle. 

 

  II – Órgãos Colegiados 

   a) Conselho Municipal de Saúde 

§ 1º - O Conselho será criado por Lei e funcionará na forma de seu regulamento. 

 

§ 2º - Compete ao Secretário de Saúde o planejamento, execução, acompanhamento e 

fiscalização dos serviços públicos de saúde; celebração de convênio, regularização e 

estruturação administração dos centros, hospitais e casas de saúde do Município, viabilizar 

recursos para aquisição de ambulâncias, posto móvel odonto-médico, equipamentos 

odontológicos, a elaboração e execução de planos direcionados a erradicação e controle das 

doenças endêmicas; planejar, organizar, promover e executar as atividades relativas ao serviço 

médico e odontológico do município; articular o planejamento dos programas de saneamento 

básico e na manutenção e conservação predial das unidades de saúde planejar, desenvolver e 

executar programas e ações preventivas de saúde pública; 

 

§ 3º - Compete ao Departamento de Hospitais e Centros de Saúde regulamentar as 

atividades dos servidores dos Hospitais ou Centros de Saúde, plantões médicos, requerer ao 

setor de compras aquisição de materiais e equipamentos necessários à prestação dos serviços 

médicos e ambulatoriais à comunidade. 

 

§ 4º - Ao Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica compete promover 

sistematicamente ações voltadas ao controle e vigilância epidemiológica e sanitária, elaborar e 

executar campanhas de combate e prevenção de doenças, competindo-lhe ainda organizar o 

quadro de Agentes Comunitárias de Saúde, além de atuar junto ao Departamento de Obras e 

Saneamento. 

 

§ 5º - Ao Departamento de Fiscalização e Controle compete atuar junto ao Conselho 

Municipal de Saúde na fiscalização da aplicação dos recursos destinado à Secretaria de Saúde, 

bem como identificar e indicar à Secretaria a necessidade de investimentos em ares específicas.  

Seção VI 

Secretaria de Ação Social 

 



 Art. 13º - A Secretaria de Ação Social tem por finalidade formular e executar as 

políticas públicas Municipais relacionadas ao desenvolvimento comunitário, à integração ao 

mercado de trabalho e capacitação e treinamento de mão-de-obra, e ao apoio e assistência à 

infância, à adolescência e à velhice, com a seguinte estrutura: 

 

  I – Órgãos da Administração Direta 

 

a) Departamento de Apoio e Assistência à Criança, ao Adolescente e à 

Velhice; 

b) Departamento de Capacitação do Trabalhador. 

 

II – Órgãos Colegiados 

 

a) Conselho Municipal de Ação Social. 

 

§ 1º -  O Conselho Municipal de Ação Social será criado por lei específica e funcionará 

na forma de seu regulamento. 

 

§ 2º - Compete ao Secretário de Ação Social: 

 

 I – Formular, coordenar e executar as políticas públicas referentes à promoção do 

bem-estar social da comunidade, em articulação com órgãos e entidades da administração, 

municipal, estadual  e federal, bem como com entidades não-governamentais; 

 II – Assinar convênios; 

 III – Orientar e executar atividades que estimulem  o exercício da cidadania; 

 IV – Desenvolver ações de apoio ao trabalhador voltadas para intermediação de 

emprego, qualificação profissional, geração de renda e seguros-desemprego; 

 V – Criar e implementar o Programa de Garantida de Renda Mínima; 

 VI – Estimular o desenvolvimento comunitário e social, apoiando formas de 

organização popular, associações de bairro, grupos de jovens; 

 VII – Intermediar o financiamento de projetos e atividades comunitárias. 

 VIII – Promover a integração da criança, do adolescente, do idoso, do deficiente 

e demais segmentos desfavorecidos, ao ambiente social, valorizando-os como  cidadãos. 

 IX – Identificar fontes reais ou potenciais de recursos financeiros, nacionais ou 

estrangeiros, para o desenvolvimento de ações  a cargo da secretaria. 

 

§ 3º - Compete ao Departamento de Apoio e Assistência à Criança  e ao adolescente 

promover, apoiar e estimular eventos voltados ao desenvolvimento e bem-estar da criança e do 

adolescente, representar aos órgãos competentes pela adoção de medidas nos casos de ameaças 

e violação aos direitos da criança e do adolescente, coordenar e controlar as ações das 

instituições governamentais e não-governamentais de promoção e defesa da criança e do 

adolescente, visando a eficiência das políticas, programas e atividades destinadas a promover e 

defender a criança e o adolescente; propor e avaliar o desenvolvimento de programas, projetos e 



atividades destinadas ao atendimento da criança e do adolescente; incentivar e apoiar a 

instalação do Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como 

acompanhar suas atividades. 

 

§ 4º - Compete ao Departamento de Capacitação do Trabalhador, coordenar, articular, 

executar e acompanhar as ações de geração de emprego e renda; conceber e coordenar formas 

alternativas de geração de emprego e rende; estimular e apoiar formas de associativismo, 

parcerias e redes de colaboração; realizar estudos de viabilidade econômica para projetos de 

microempreendimentos a serem financiados; assessorar técnica e gerencialmente os 

microemprrendimentos de produção comunitária; viabilizar, através de convênios, o acesso a 

fontes de financiamento para empreendimento de produção comunitária; acompanhar e avaliar 

os empreendimentos financiados. 

 

Seção VII 

Secretaria de Infra Estrutura, Obras e Meio Ambiente 

 

 

 Art. 14º - A Secretaria de Infra Estrutura e Obras e Meio Ambiente tem por finalidade 

planejar, coordenar e executar a política de desenvolvimento estrutural do Município, nas áreas 

de urbanização e Infra Estrutura Urbana, saneamento e agricultura, e a proteção ao meio 

ambiente, competindo-lhe ainda a conservação do Patrimônio Municipal, com a seguinte 

estrutura básica: 

 

  I – Departamento de Urbanismo e Infra Estrutura Urbana; 

  II – Departamento de Obras e Saneamento; 

  III – Departamento de Agricultura; 

  IV – Departamento de Proteção ao Meio Ambiente. 

 

 § 1º - Compete ao Secretário de Infra Estrutura, Obras e Meio Ambiente desenvolver e 

viabilizar projetos de modernização da rede de energia elétrica na zona rural, de ampliação e 

recuperação da malha viária, interligando o Município com os grandes centros, bem como 

alocar recursos através de convênios e afins para modernização do sistema de telefonia no 

Município, desenvolvimento da agricultura, saneamento e urbanismo, além do planejamento e 

diciplicinamento do crescimento urbano e preservação ambiental no Município. 

 

§ 2º - O Departamento de urbanismo e Infra Estrutura é o órgão competente pela 

elaboração de estudos, projetos e obras de urbanização, Implantação do Plano Diretor 

Urbanístico do Município, Lei do uso do Solo urbano, dotado inclusive de Poder de Polícia para 

impedir construções irregulares, e ainda: 

 

I – Administração e preservação dos parques, jardins, áreas verdes e reservas naturais do 

Município; 

II – Administração dos serviços de iluminação pública; 



III – Regulamentação e delimitação de áreas de funcionamento das feiras livres; 

IV – Padronização e funcionamento de barracas; 

V – Planejamento e execução das atividades de limpeza urbana, regulamentação da 

coleta de lixo e detritos, definição de locais para aterros sanitários, indicar a aquisição 

equipamentos para a coleta de lixo, bem como acompanhar, assessorar e fiscalizar as atividades 

relacionadas à política de limpeza urbana. 

 

§ 3º - Ao Departamento de Obras e Saneamento compete planejar, promover e executar 

as ações da política de saneamento básico, atuando nas áreas de risco, executando as ações e 

obras de infra-estrutura e saneamento, e disciplinar a criação e abate de animais na área urbana, 

competindo-lhe, ainda: 

 

I – Elaboração de estudos, projetos e execução da política de saneamento, 

compreendendo o sistema e esgotamento sanitário, saneamento dos rios e mananciais do 

Município, disciplinar criação de animais e contenção de encostas. 

II – Disciplinar o uso e horário de funcionamento de matadouros, mercados e centros de 

abastecimento do Município. 

 

§ 4º - Compete à Departamento de Agricultura a elaboração de estudos, projetos bem 

como acompanhar as obras e ações de aumento da área de agricultura e pecuária, desenvolvendo 

programas de cultura de subsistência, organizar cooperativas, apoiar projetos já existentes, e 

intermediar junto aos agentes financeiros fomento das atividades dos pequenos produtores, 

associações e cooperativas que desenvolvam projetos de agricultura e pecuária no Município. 

 

§ 5º - Ao Departamento de proteção ao Meio Ambiente compete disciplinar a política 

ambiental no Município, incentivando, elaborando e acompanhando projetos de educação, 

preservação e conservação ambiental, e ainda: 

 

I – a elaboração e execução de programas voltadas a ampliação e manutenção de áreas 

verdes do Município; 

II – elaboração e coordenação de estudos, análises, normas e proposições, medidas de 

controle, prevenção e correção de situações causadoras de poluição e degradação ambiental nas 

áreas urbana e rural; 

III -  promoção de ações de educação ambiental em articulação com órgãos públicos, 

comunidade, inclusive na implementação de campanhas e eventos voltados para a preservação 

da fauna e da flora local; 

IV – Monitoração e fiscalização das atividades industriais, comerciais e de prestação de 

serviços e outras de qualquer natureza, que causem ou que possam causar impacto ou 

degradação ao meio ambiente. 

 

CAPITULO IV 

DISPOSIÇÕES  RELATIVAS A PESSOAL 

 



Art. 15º – Constatada a dificuldade de recrutamento, poderão ser providos sem 

exigência de escolaridade de nível superior, os cargos em comissão da Administração Municipal, 

excluídos os que, pela sua própria natureza, exijam aquele nível de escolaridade. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 16º - A Estrutura de Cargos Comissionados e Vencimentos dos órgãos da 

Administração Direta do Município são os constantes dos Anexos I, II e III desta Lei. 

 

Art. 17º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover, mediante decreto: 

 

I – A revisão dos atos da organização dos órgãos da Administração Direta e Colegiadas 

municipais, inclusive seus estatutos, para ajustá-los às disposições desta Lei; 

II – A complementação da estrutura com as respectivas competências dos órgãos e 

atribuições dos titulares dos cargos em comissão; 

 

Parágrafo único – Fica autorizado ao Chefe do poder Executivo o remanejamento de 

dotações orçamentárias que se fizerem necessárias ao cumprimento desta Lei, inclusive a 

abertura de créditos adicionais, respeitados os valores globais constante do orçamento em vigor. 

 

Art. 18º - Fica criado por esta lei o quadro de servidores efetivos da prefeitura Municipal 

de Barrocas, constituindo-se os cargos, vagas e vencimento na forma descrita nos anexos IV a 

IX desta lei, a serem providos por concurso público ou absorvidos do Município Mãe e 

enquadrados na forma a ser disciplinada em lei própria. 

 

Parágrafo único – O regime jurídico dos servidores públicos municipais é o estatutário, 

que deverá ser regulamentado pelo Executivo Municipal no prazo de 180 dias a contas da 

publicação desta Lei. 

 

Art. 19º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito em 11 de janeiro de 2001. 

 

 

José Edílson de Lima Ferreira 

Prefeito Municipal 

 



ANEXO I 
 

ESTRUTURA DE CARGOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BARROCAS 

ÓRGÃO CARGOS QTD 

1.0 GABINETE DO PREFEITO Chefe de Gabinete 
Auxiliar Administrativo 
Secretário Administrativo 
Motorista 

01 
02 
02 
02 

1.1 DEPARTAMENTO DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Chefe de Departamento 
Chefe de Setor 
Assistente de Departamento 
Auxiliar Administrativo 

01 
02 
01 
01 

1.2 PROCURADORIA JURÍDICA Procurador Jurídico 
Auxiliar Administrativo 

01 
02 

1.3 DEPARTAMENTO DE 
COORENAÇÃO, PLANEJAMENTO 
E CONTROLE 

Chefe de Departamento 
Chefe de Setor 
Assistente de Departamento 
Auxiliar Administrativo 

01 
02 
01 
01 

2.0 GABINETE DO VICE-
PREFEITO 

Chefe de Gabinete 
Secretário Administrativo 
Auxiliar Administrativo 

01 
01 
01 

3.0 SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

Secretário Municipal 
Chefe de Dep. De Contabilidade, Orçam. e 
Finanças 
Chefe de Dep. De Lic. e Compras 
Chefe de Dep. de Administração e 
Recursos Humanos 
Chefe de Dep. de Tributos 
Chefe de Dep. de Patrim. e Material 
Chefe de Setor 
Assistente de Departamento 
Auxiliar Administrativo 
Secretário Administrativo 

01 
 
01 
01 
 
01 
01 
01 
10 
05 
01 
01 

4.0 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, ESPORTE E LAZER 

Secretário Municipal 
Chefe de Dep. de Ensino 
Chefe de Dep. de Transporte e Merenda 
Escolar 
Chefe de Dep. de Cultura, Esporte e Lazer 
Chefe de Dep. de Fisc. e Controle 
Chefe de Setor 
Assistente de Departamento 
Auxiliar Administrativo 

01 
01 
 
01 
01 
01 
06 
03 
01 



Secretário Administrativo 01  

5.0 SECRETARIA DE SAÚDE Secretário Municipal 
Chefe de Dep. de Hospitais e Centro de 
Saúde 
Chefe de Dep. de Vigilância Sanitária e 
Epidemiológica  
Chefe de Dep. de Fisc e Controle 
Chefe de Setor 
Assistente de Departamento 
Auxiliar Administrativo 
Secretário Administrativo 

01 
01 
 
01 
01 
04 
03 
01 
01 

6.0 SECRETARIA DE ÁÇÃO 
SOCIAL 

Secretário Municipal 
Chefe de Dep. de Apoio à Criança, à 
Adolescência e à Velhice 
Chefe de Dep. de Capacidade do Chefe de 
Setor 
Assistente de Departamento 
Auxiliar Administrativo 
Secretário Administrativo 

01 
 
01 
 
04 
02 
01 
01 

7.0 SECRETARIA DE INFRA 
ESTRUTURA E OBRAS 

Secretário Municipal 
Chefe de Dep. de Urbanismo e Infra 
Estrutura Urbana 
Chefe de Dep. de Obras e Saneamento 
Chefe de Dep. de Agricultura 
Chefe de Dep. de Proteção do Meio 
Ambiente 
Chefe de Setor 
Assist. de Departamento 
Auxiliar Administrativo 
Secretário Administrativo 

01 
 
01 
01 
01 
01 
08 
04 
01 
01 



ANEXO II 
 

Estrutura de vencimentos dos Cargos Comissionados da Prefeitura Municipal de 
Barrocas – Bahia. 

 
CARGOS       VENCIMENTOS 

SECRETÁRIO MUNICIPAL      
(Lei Municipal nº 004/2001)        R$     1.000,00 

CHEFE DE GABINETE       R$     550,00 
PROCURADOR JURÍDICO        R$  1.000,00 
CHEFE DE DEPARTAMENTO      R$     450,00 
CHEFE DE SETOR        R$     330,00 
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO     R$     300,00 
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO               R$     250,00 
MOTORISTA                  R$     300,00 
AUXILIAR ADMINSITRATIVO      R$          200,00 

ANEXO IV 
 

CARGOS E VAGAS PRIVATIVOS DE NÍVEL SUPERIOR: 
  

 CARGOS VAGAS VENCIMENTOS 

I MÉDICO 10 VAGAS R$ 1.000,00 

II ODONTOLOGO 04 VAGAS R$ 1.000,00 

III ENFERMEIRO 10 VAGAS R$ 1.000,00 

IV VETERINARIO 02 VAGAS R$ 600,00 

V FARMACEUTICO (BIOQUIMICO) 02 VAGAS R$ 1.000,00 

VI PROFESSOR III – LICENCIATURA CURTA 25 VAGAS R$ 230,00 

VII PROFESSOR NIVEL IV – LICENCIATURA 
PLENA 

15 VAGAS R$ 250,00 

VIII PROFESSOR NIVEL V – LICENCIATURA 
PLENA 

20 VAGAS R$ 260,00 

IX PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 10 VAGAS R$ 180,00 

X ADVOGADO 03 VAGAS R$ 1.500,00 

XI PEDAGOGO 06 VAGAS R$ 400,00 

 



ANEXO V 
 

CARGOS E VAGAS PRIVATIVOS DE ENSINO MÉDIO: 
  

 CARGOS VAGAS VENCIMENTOS 

I AUXILIAR DE ENFERMAGEM 30 VAGAS R$ 230,00 

II TECNICO AGRICOLA 05 VAGAS R$ 260,00 

III AGENTE ADMINISTRATIVO 40 VAGAS R$ 270,00 

IV FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 06 VAGAS R$ 400,00 

V ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 10 VAGAS R$ 180,00 

VI PROFESSOR NIVEL I 150 VAGAS R$ 190,00 

VII PROFESSOR NIVEL II 25 VAGAS R$ 220,00 

VIII TECNICO EM CONTABILIDADE 04 VAGAS R$ 500,00 

IX TECNICO EM RADIOLOGIA 02 VAGAS R$ 600,00 

X TECNICO EM LABORATORIO 03 VAGAS R$ 450,00 

XI ALMOXARIFE 04 VAGAS R$ 250,00 

XII OPERADOR DE COMPUTADOR 04 VAGAS R$ 400,00 

XIII DIGITADOR 14 VAGAS R$ 300,00 

 
ANEXO VI 

 
CARGOS E VAGAS PRIVATIVOS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO: 

 CARGOS VAGAS VENCIMENTOS 

I ATENDENTE DE SAUDE 16 VAGAS R$ 300,00 

II FISCAL DE SERVIÇOS 08 VAGAS R$ 300,00 

III TELEFONISTA 10 VAGAS R$ 180,00 

IV AUXILIAR ADMINSTRATIVO 30 VAGAS R$ 220,00 

V RECREADOR DE CRECHE 40 VAGAS R$ 180,00 

VI AGENTE DE ARRECADAÇÃO 06 VAGAS R$ 400,00 

ANEXO VII 
  

 CARGOS VAGAS VENCIMENTOS 

I AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 02 R$ 220,00 

II AGENTE DE FARMACIA 05 R$ 300,00 

III AUXILIAR DE RADIOLOGIA 02 R$ 500,00 

IV AUXILIAR DE LABORATORIO 03 R$ 300,00 

 
 



ANEXO VIII 
 

 CARGOS E VAGAS SEM REQUISITO DE FORMAÇÃO ESCOLAR ESPECÍFICA: 

 CARGOS VAGAS VENCIMENTOS 

I AGENTE DE SERVIÇOS 150 R$ 180,00 

II AGENTE DE LIMPEZA 60 R$ 180,00 

III GUARDA MUNICIPAL 30 R$ 180,00 

IV COZINHEIRO 15 R$ 180,00 

V OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 06 R$ 450,00 

VI OPERADOR DE MAQUINAS LEVES 04 R$ 400,00 

VII MOTORISTA 20 R$ 300,00 

VIII MECANICO 05 R$ 400,00 

IX OPERADOR DE POÇOS 05 R$ 200,00 

 
ANEXO IX 

 
 CARGOS E VAGAS PRIVATIVOS DE ARTIFICES: 

 CARGOS VAGAS VENCIMENTOS 

I PEDREIRO 30 400,00 

II ENCANADOR 05 400,00 

III CARPINTEIRO 10 400,00 

IV MESTRE DE OBRAS 02 600,00 

V ELETRICISTA 04 300,00 

VI AJUDANTE DE PEDREIRO 15 180,00 

VII AJUDANTE DE ELETRICISTA 04 180,00 

VIII AJUDANTE DE MECANICO 02 180,00 

IX SOLDADOR 03 300,00 

 


