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Posto de Saúde na Estrada das Barreiras terá equipes do PSF 
A comunidade da Estrada das 

Barreiras ganhou, ontem, um novo 
posto de saúde. Na inauguração, 
estiveram presentes o prefeito An
tonio Imbassahy, a secretária mu
nicipal da Saúde, Aldely Rocha, e 
o secretário municipal de Infra-Es
trutura Urbana, Geraldo Cova. A 
nova unidade vai contar com qua
tro equipes do Programa Saúde 
da Família (PSF} para cobrir 100% 
da população do bairro, cerca de 
20 mil pessoas. 

De acordo com a coordenado
ra do PSF, Marta Lima, o novo 
posto vai oferecer todos os servi
ços do programa, ou seja, consul
ta clínica, pediátrica, ginecológi
ca, odontológica, além de proce
dimentos de enfermagem, vacinas 
e entrega de medicamentos. A 
unidade dispõe de dois consultó
rios clínicos, dois de saúde da 
mulher e um consultório odonto
lógico. Conta ainda com farmácia 
e salas de curativo, coleta, imuni
zação, esterilização, procedimen
tos de enfermagem, além de toda 
estrutura administrativa e de con
forto para a população. 

Amanhã, às l lh, a Prefeitura 
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lmbassahy, Aldely Rocha e Geraldo Cova na entrega do posto, ontem 

inaugura outro posto de saúde. parte administrativa e de uso da 
Desta vez, a nova unidade bene- população, um consultório odon
ficiará a população de Canabra- tológico, um de saúde da mulher, 
va, que também contará com qua- dois clínicos, uma farmácia, e sa
tro equipes do PSF. Segundo las de curativo, procedimentos de 
Marta Lima, a nova unidade deve enfermagem, imunização e coleta. 
cobrir integralmente a população A exemplo das demais unida
do bairro, algo em tomo de 18 mil des construídas recentemente, as 
pessoas. Esta unidade, que ofe- instalações sanitárias destes dois 
recerá todos os serviços do PSF, postos também foram projetadas 
terá em suas instalações, além da considerando as necessidades 

Prefeito entrega prêmios das 
melhores decorações do Natal 

criatividade e efeito plástico. A 
Prefeitura, através da Emtursa, e 
o Projeto Pelourinho Dia e Noite 
receberam menção honrosa. 

dos portadores de necessidades 
especiais. Em ambos os casos, o 
atendimento será feito da mesma 
forma que os demais postos de 
saúde municipais (exceto os 24 
horas}, ou seja, diário, das 8 às 17 
horas. 

O Programa Saúde da Família é 
uma estratégia de atendimento mé
dico-odontológico implantada em 
Salvador em junho de 2000 pela Se
cretaria Municipal da Saúde e que 
já beneficia 400 mil pessoas (89 mil 
famílias}, ou seja, 15,7 por cento da 
população da capital. A região do 
Subúrbio Ferroviário foi escolhida 
para iniciar o programa em razão 
de seu perfil epidemiológico, ca
rências socioeconômicas e densi
dade populacional. 

Os médicos, dentistas e enfer
meiros que atuam no programa 
são generalistas e estão aptos 
para atender também gestantes e 
idosos, além de crianças. Quando 
há necessidade de um especialis
ta, o paciente é encaminhado para 
uma unidade-referência da pró
pria rede pública de saúde. Todos 
os serviços são gratuitos, inclu
sive a medicação. 

O Projeto Natal do Salvador, 
criado pela Prefeitura do Salva
dor como forma de premiar, reco
nhecer e incentivar a população 
a participar das comemorações 
natalinas e, ao mesmo tempo, em
belei.ar a cidade, premiou as me
lhores decorações que foram dis
tribuídas em nove categorias e 
mais duas menções honrosas. Os 
premiados receberam ontem, no 
Palácio Thomé de Souza, do pre
feito Antonio Imbassahy, o tro
féu "Galo da Meia Noite", uma 
criação do artista plástico Cristi
ano Teixeira. 

VtlmaAlbuquerque Ribeiro re
cebeu o troféu por melhor deco
ração residencial; Lúcia Peçanha 
Martins, por melhor decoração 
comercial da loja Kitchens; 
Eduardo Jobin, por decoração 
institucional do Hospital Alian
ça; Marcus Vinicius Jatobá Sou
to recebeu o troféu representan
do o Shopping Piedade que ga
nhou como melhor decoração de 
shopping. Ele também falou em 
nome dos premiados e agrade
ceu à Prefeitura do Salvador pelo 
incentivo. 

Premiação faz jus aos que contribuíram para a alegria do Natal 

Durante os dias 14, 15 e 16 
deste mês a comissão julgadora, 
formada pelo artista plástico Pau
lo Vaz, a engenheira Ivsa Brasi
leiro e a fotógrafa lraildes Nasci
mento, percorreu toda a cidade 
para ver a decoração que mais 
chamava a atenção. Os critérios 
observados foram originalidade, 

A melhor decoração de espa
ço público ficou com a empresa 
Nordeste Segurança, representa
da por Nelson Correia de Melo 
Júnior, pela decoração da Praça 
N. S. daLuz,jáquemantémcom 

a Prefeitura um convênio de manu
tenção, dentro do Projeto Adote 
uma Praça. "Esse é o quinto ano 
que ganhamos e temos a maior sa
tisfação em participar, por isso con
tratamos uma arquiteta para desen
volver o projeto que este ano foi o 
melhor novamente", afirma. 

O Catussaba Resort Hotel re
cebeu o prêmio de melhor deco
ração em sua categoria, através 
de Mariah de Meireles Fonseca. 

João Carlos Madraga Machado 
foi premiado pela melhor decora
ção do Bar e Restaurante Boi Pre
to, a professora Rosamélia Mei
reles recebeu o troféu Galo da 
Meia Noite representando o Co
légio Salesiano, como melhor de
coração de estabelecimento de 
ensino privado. O prêmio de me
lhor decoração de residência po
pular foi entregue para Moacir 
Barbosa de Souza. 
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ATOS DO PODER LEGISl.ATNO 
LEI N.0 6.588/2004 

Altera a estrutura organizacional da 
Prefeitura do Salvador e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO 
ESTADO DA B~HIA, 

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

CAPÍTULO 1 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art . 1° A estrutura organizacional da Prefeitura Municipal do 
Salvador fica modificada na forma da presente Lei, adotando como 
princípios a racionalidade administrativa e transparência das ações, 
na busca da melhoria da qualidade no atendimento ao cidadão . 

CAPÍTULO II 
DAS EXTINÇÕES, FUSÕES, DESMEMBRAMENTO, ALTERAÇÕES 

DE DENOMINAÇÃO DE SECRETARIAS E VINCULAÇÃO DE 
ÓRGÃOS E ENTIDADES 

Seção 1 
Das extinções de Secretarias, Unidades, Entidades e Cargos 

Art. 2° Ficam extintas as Secretarias Municipais do Trabalho e 
Desenvolvimento Social - SETRADS, dos ·Transportes Urbanos -
SMTU, Saneamento, Infra-Estrutura Urbana - SEMIN e seu quadro 
de cargos comissionados. 

Art. 3° Fica extinta a Coordenadoria de Planejamento 
Ambiental e, por consequencia, suas Subcoordenadorias, da 
Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente. 

Art. 4° Ficam extintas na Superintendência de Manutenção e 
Conservação da Cidade - SUMAC: a Gerência de Parceria e as 
Subgerência de Articulação Comunitária, Subgerência de Execução 
de Projetos Comunitários e as Subgerências Administrativa e 
Financeira. 

Art. 5° Ficam extintas na Superintendência de Urbanização da 
Capital - SURCAP, a Subgerência Administrativa e Subgerência 
Financeira. 

Art. 6º Ficam extintas na Fundação Mário Leal Ferreira 
FMLF, a Gerência de Informações, Gerência de Planejamento 
Urbanístico e suas respectivas Subgerências, passando a funcionar 
com a nova estrutura definida nesta Lei. 

Art. 7º Ficam extintas na Superintendência de Parques e 
Jardins - SPJ: Subgerência de Implantação de Áreas Verdes, 
Subgerência de Preservação de Áreas Verdes, Subgerência 
Administrativa e Subgerência Financeira, passando adotar a nova 
estrutura definida nesta Lei. 

Art. 8º Ficam extintas na ADESA a Assessoria de Tecnologia da 
Informação, a Gerência de Relações Empresariais e Gerência de 
Geoprocessamento, com nova estrutura básica definida nesta Lei. 

Seção li 
Da fusão de Secretarias 

Art. 9º As atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal 
dos Transportes Urbanos e Secretaria Municipal de Saneamento e 
Infra-Estrutura Urbana passam a integrar a Secretaria Municipal dos 
Transportes e Infra-Estrutura-SETIN com um novo quadro de cargos 

comissionados, definidos no Anexo I, mantidas as entidades da 
administração indireta que serão vinculadas a nova Secretaria. 

Seção III 
Da alteração de denominação e desmembramento de Secretarias 

Art. 10. A Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento 
Social - SETRADS fica desmembrada em Secretaria Municipal de 
Economia, Emprego e Renda SEMPRE e Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SEDES, que ficam criadas por esta Lei. 

Parágrafo único. Ficam extintos os cargos comissionados que 
fazem parte da secretaria objeto do desmembramento. 

Seção IV 
Da alteração de vinculação de órgãos e Entidades 

Art. 11. Os Conselhos pertinentes à área de desenvolvimento 
social e vinculados à SETRADS passam a integrar a estrutura 
colegiada da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social -
SEDES, mantida suas finalidades. 

Art. 12. O Conselho Municipal dos Transportes passa a 
vincular-se à Secretaria dos Transportes e Infra-Estrutura, mantida 
sua finalidade. 

Art. 13. Os Procuradores integrantes das representações da 
Procuradoria Geral do Município do Salvador na SETRADS, SMTU e 
SEMIN desenvolverão suas atividades na Secretaria de Economia, 
Emprego e Renda, Secretaria Municipal dos Transportes e Infra
Estrutura e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

Art. 14. A Empresa de Turismo S.A. - EMTURSA e a Agência 
Municipal de Desenvolvimento Económico do Salvador ADESA 
passam a vincular-se à Secretaria de Economia, Empr.ego e Renda, 
mantidas suas finalidades. 

Art. 15. As entidades da administração indireta, vinculadas á 
Secretaria do Saneamento e Infra-Estrutura Urbana-SEMIN e a 
Secretaria Municipal dos Transportes Urbanos-SMTU, passam a 
integrar a Secretaria Municipal dos Transportes Urbanos e Infra
Estrutura. 

Art. 16. A Fundação Cidade Mãe - FCM passa a integrar a 
estrutura da Administração Indireta da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, mantida sua finalidade e estrutura de 
cargos. 

CAPITULO 111 
DA ESTRUTURA E COMPETÊNCIA DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS 

REESTRUTURADOS 

Seção I 
Secretaria Municipal do Governo 

Art. 17. Ficam incluídas, na finalidade e competência da 
Secretaria Municipal do Governo - SEGOV, as atividades referentes à 
Ouvidoria Geral. · 

. Parágrafo único. A Ouvidoria Geral do Município tem 
a finalidade de receber, encaminhar e acompanhar denúncias, 
reclamações e sugestões dos cidadãos relativas à prestação de 
serviços públicos em geral, assim como representação contra o 
exerc1c10 negligente dos cargos, empregos e funções, na 
Administração Pública Municipal, sem prejuízo da competência de 
órgãos setoriais. 

Art. 18. Fica criado o Conselho. Municipal de Relações 
Internacionais, vinculado á Secretaria Municipal do Governo, com a 
finalidade de estabelecer diretrizes, normas e critérios visando a 
cooperação internacional e à viabilização de financiamento para 
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implementação de programas e projetos de desenvolvimento 
econômico e social de interesse do Município, tendo sua composição 
definida em ato do Chefe do Poder Executivo Municipal. 

Art. 19. Fica criada a Superintendência Especial de 
Políticas para as Mulheres - SPM, vinculada a Secretaria Municipal 
do Governo, com o objetivo de facilitar as ações relativas à mulher 
junto às demais unidades da estrutura organizacional da Prefeitura, 
tendo sua atribuição definida em ato do Chefe do Poder Executivo 
Municipal, com a seguinte estrutura: 

I - Gabinete do Superintendente; 
II - Assessoria Técnica; 
III - Assessoria Jurídica; 
IV - Gerência Administrativa e Financeira; 
V - Gerência de Projetos: 

- Subgerência de Ações para as Mulheres. 

Se\,ão II 
Secretaria Municipal da Administração 

Art. 20. A Secretaria Municipal da· Administração - SEAD 
amplia sua finalidade e competência, incluindo as atividades 
referentes à inovação da gestão e garantia da qualidade dos serviços, 
redefinindo a nomenclatura das unidades na forma a seguir, 
mantendo o seu quadro de cargos comissionados: 

Coordenadoria Central de Desenvo)vimento da 
Administração passa a denominar-se Coordenadoria 
Central de Inovação da Gestão: 

a) Subcoordenadoria Central de Inovação da.Gestão; 

b) Subcoordenadoria Central de Certificação; 

c) Subcoordenadoria Central de Ge"stão e Divulgação da 
Informação; 

II - Coordenadoria Central de Gestão de Pessoas: 

a) Subcoordenadoria Central de Seleção e Valorização; 

b) Subcoordenadoria Central de Pagamento, Registro e 
Cadastro Eletrônico; 

c) Subcoordenadoria Central de Inspeção, Medicina e 
Segurança do Trabalho; 

d) Subcoordenadoria Central de Educação Corporativa; 

III - Coordenadoria Central de Material e Patrimônio: 

a) Subcoordenadoria Central de Aquisição de Materiais e 
Contratação de Serviços; 

b) Subcoordenadoria Central de Cadastro e Movimentação 
de Materiais; 

c) Subcoordenadoria Central de Controle de Bens 
Patrimoniais; 

IV- Coordenadoria Central de Serviços e Gestão de Contratos: 

a) Subcoordenadoria Central de Análise e Operação; 

b) Subcoordenadoria Central de Controle e Fiscalização. 

Seçãom 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

Art. 21. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social -
SEDES tem por finalidade planejar, coordenar e controlar as 
atividades referentes ao desenvolvimento comunitário, ação social, 
assistência e apoio aos portadores de necessidades especiais, 
ficando com a estrutura básica: 

I - Gabinete do Secretário; 
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II - Assessoria Técnica: 

- Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira; 

III - Coordenadoria Administrativa; 

IV - Coordenadoria de Promoção do Desenvolvimento Social: 

- Subcoordenadoria de Ações Comunitárias; 

V - Coordenadoria de Programas Assistenciais: 

a) Subcoordenadoria de Apoio Social; 

b) Subcoordenadori~ de Apoio ao Idoso; 

e) Gerência do Abrigo D. Pedro II; 

d) Gerência de Albergue;,. 

VI - Coordenadoria de Esporte e Lazer; 

VII Coordenadoria de Apoio ao Portador de Necessidades 
Especiais; 

VIII - Coordenadoria dos Direitos da Juventude. 

Seção IV 
Secretaria Municipal dos Transportes e Infra-Estrutura 

Art. 22. A Secretaria Municipal de Transportes e Infra
Estrutura -SETIN tem por finalÍdade planejar, coordenar e executar a 
política de infra-estrutura, saneamento, transportes/tráfego, 
urbanização e administração dos parques e jardins, com a seguinte 
estrutura básica: 

I - Gabinete do Secretário; 

II Assessoria Técnica: 

- Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira; 

III - Coordenadoria Administrativa; 

IV - Coordenadoria de Investimentos em Transporte Público: 

a) Subcoordenadoria de Estudos e Desenvolvimento de 
Projetos; 

b) Subcoordenadoria de Acompanhamento e Avaliação; 

V - Coordenadoria de Planejamento dos Transportes e do 
Sistema Viário: 

VI 

a) Subcoordenadoria de Planejamento de Transporte; 

b) Subcoordenadoria de Planejamento do Sistema Viário; 

Coordenadoria de Informação e Atendimento à 
Comunidade; 

VII - Coordenadoria de Infra -Estrutura Urbana: 

- Subcoordenadoria de Macrodrenagem; 

VIII - Coordenadoria de Saneamento; 

IX - Coordenadoria de áreas de Risco Geológico: 

- Subcoordenadoria de Estabilização de Encostas. 

Art. 23. Fica criada na Superintendência de Manutenção e 
Conservação da Cidade SUMAC, subordinada à Gerência de 
Operações a Subgerência de Articulação e Execução de Projetos 
Comunitários, permanecendo inalteradas as demais unidades da 
estrutura. 

Art. 24. Fica alterada a estrutura da Superintendência de 

.. .. . ..... .,. ....... _ ............. _ .......... ,.. ....................................... . ...... ...... "" ................. -................ ,. ...... ._ ...... ~ .......... ~ ... ~ .......... . 
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Parques e Jardins SPJ na forma a seguir indicada, permanecendo 
inalteradas as demais unidades: 

I - Gerência de Implantação e Preservação de Áreas Verdes: 
- Subgerência de Implantação e Preservação de Áreas 

Verdes; 

II - Gerência Administrativo e Financeira. 

Seção V 
Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio 

Ambiente 

Art. 25. A Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e 
Meio Ambiente, tem a estrutura das Coordenadorias e 
Subcoordenadorias modificada, permanecendo inalterada as demais 
unidades: 

I - Coordenadoria Central de Planejamento e Desenvolvimento 
Urbano: 

a) Subcoordenadoria de Planejamento Urbano; 
b) Subcoorder:iadoria de Planejamento Setorial; 

II - Coordenadoria Central de Ordenamento do Uso e 
Ocupação do Solo; 

III - Coordenadoria Central de Informações Cadastrais: 

a) Subcoordenadoria de Informações Físicas; 
b) Subcoordenadoria de Rede de Geoprocessamento; 

IV - Coordenadoria Central de Produção de Indicadores Urbano 
Ambiental: 

a) Subcoordenadoria de Produção de Indicadores; 
b) Subcoordenadoria de Estudos para o Planejamento. 

Art. 26. Fica criada a Superintendência do Meio Ambiente -
SMA, sob a forma de autarquia, vinculada à Secretaria Municipal do 
Planejamento e Meio Ambiente, com a finalidade de promover a 
política ambiental e desenvolvimento sustentàvel, com a seguinte 
estrutura: 

Gabinete do Superintendente; 

II - Assessoria Têcnica; 

III - Assessoria Jurídica; 

IV - Gerência Administrativa e Financeira; 

V Gerência de Planejamento e Licenciame·nto Ambiental; 

VI - Gerência de Educação 
Consciência Ecológica; 

Ambiental e Formação de 

Vil- Gerência de Informações, Sustentabilidade e Equjllbrio 
Ambiental. 

Paràgrafo único. O patrimõnio da Superintendência do 
Meio Ambiente -SMA serà constituído pelos bens atualmente afetados 
à extinta Coordenadoria de Planejamento Ambiental e de outros que 
lhe venham a ser destinados, como se dispuser no seu ato de 
organização, aprovado por ato. do Chefe do Poder Executivo 
Municipal. 

Art. 27. Fica modificada na forma a seguir, a estrutura da 
Fundação Mário Leal Ferreira, permanecendo inalterada as demais 
unidades: 

1 - Gerência Administrativa: 
- Subgerência de Biblioteca; 

II - Gerência de Projetos Especiais: 
a) Subgerência de Arquitetura; 
b) Subgerência de Projetos Especiais; 
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III Gerência de Projetos Urbanísticos: 
a) Subgerência de Projetos de Urbanização; 
b) Subgerência de Projetos Setoriais. 

Seção VI 

Secretaria Municipal de Economia, Emprego e Renda 

Art. 28. A Secretaria Municipal de Economia, Emprego e 
Renda SEMPRE tem por finàlidade planejar e executar as atividades 
referentes ã promoção e geração de emprego e renda, ficando com a 
estrutura básica: 

1 - Gabinete do Secretário; 

II - Assessoria Técnica: 

a) Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira; 
b) Núcleo de Tecnologia da Informação; 

III - Coordenadoria Administrativa; 

IV - Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico e da 
Inovação; 

a) Subcoordenador,ia de Apoio à Ciência e Tecnologia para 
a Inovação; 

b) Subcoordenadoria de Empreendimentos Estruturantes; 
c) Subcoordenadoria de Economia Solidária; 

V - Coordenadoria de Elaboração de Projetos: 

a) Subcoordenadoria de Captação de Recursos; 
b) Subcoordenadoria de Apoio a Convênios; 

VI - Coordenadoria de Apoio ao Trabalhador: 

- Subcoordenadoria de Orientação e Intermediação de 
Mão-de-Obra; 

VII - Coordenadoria de Programas de Capacitação: 

c) Subcoordenadoria de Capacitação Empresarial; 
d) Subcoordenadoria de Capacitação para o Trabalho. 

Art. 29. Ficam criados o Conselho Municipal de Trabalho, 
Emprego e Geração de Renda e o Conselho de Desenvolvimento 
Econômico da Inovação do Salvador, vinculados à Secretaria 
Municipal de Economia, Emprego e Renda, com a finalidade de 
assessorar o titular da Pasta, na formulação e implementação da 
política nas áreas finalisticas da atuação da Secretaria, tendo suas 
respectivas composições definidas em ato do Chefe do Poder 
Executivo Municipal. 

Art. 30. A Agência Municipal de Desenvolvimento Econômico 
do Salvador ADESA terá sua estrutura na forma a seguir e quadro 
de cargos comissionados definidos no Anexo II: 

I Gabinete do Superintendente; 
II - Assessoria; 
III Gerência Administrativo-Financeira; 
IV - Gerência de Relações E~presariais e com o Terceiro Setor; 
V - Gerência de Economia Cultural; 
VI - Gerência de Marketing e Comunicação Empresarial. 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 31. Os cargos em comissão das Secretarias e Entidades 
reestruturadas e que foram remanejados, criados e extintos ficam 
definidos nas formas dos Anexos I e II que integram esta Lei, 
permanecendo os.demais inalterados. 

Parágrafo único. As Funções de Confiança das Secretarias e 
Entidades extintas e/ou reestruturadas, serão mantidas até a 
aprovação dos novos Regimentos. 

Art. 32. Fica o Chefe do Poder ExecuÚvo autorizado a promover 
mediante Decreto: 
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a) a revisão dos atos de organização dos órgãos e entidades da 
administração indireta e dos colegiados municipais, para 
ajustá-los às disposições desta Lei; 

b) a complementação da estrutura, com as respectivas 
competências das Secretarias e unidades criadas, e as 
atribuições dos titulares dos cargos comissionados e 
funções de confiança; 

c) a revisão de estatutos, regimentos e a prática de atos 
necessários ao ajustamento das entidades da administração 
indireta e às disposições da presente Lei; 

d) a fixar a lotação de servidores da administração direta e 
indireta. 

Art. 33. Fica autorizado o Chefe de Poder Executivo a 
proceder as modificações na proposta orçamentária de 2005, 
necessárias ao cumprimento desta Lei, respeitando a legislação 
vigente. 

Art. 34. As modificações decorrentes desta Lei entram em 
vigor a partir do dia 1 º de janeiró de 2005. 

Art. 35. Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 28 de 
dezembro de 2004. 
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ANTONIO IMBASSAHY 
Prefeito 

GILDÁSIO ALVES XAVIER 
Secretãrio Municipal do Governo 

MANOELITO DOS SANTOS SOUZA 
Secretãrio Municipal da Fazenda 

IVAN CARLOS ALVES BARBOSA 
Secretãrio Municipal dos Transportes 
Urbanos 

ALDEL Y ROCHA DIAS 
Secretãria Municipal da Saúde 

JALON SANTOS OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Serviços 
Públicos 

CARLOS GERALDO LINS COVA 
Secretário Municipal do Saneamento 
e Infra-Estrutura Urbana 

SIÕRGIO PASSARINHO SOARES DIAS 
Secretário Extraordinário do Desenvolvi 
menta Econômico • 

VINICIUS MAIA DIDIER 
Secretário Municipal de Articulação e 
Promoção da Cidadania 

MARLÚCIO CERQUEIRA SOARES 
PALMEIRA· Secretário Municipal da 
Administração 

TASSO PAES FRANCO 
Secretário Municipal da Comunicação Social 

DIRLENE MATOS MENDONÇA 
Secretária Municipal da Educação e Cultura 

RAIMUNDO HUMBERTO CAIRES ARAÚJO 
Secretário Municipal do Trabalho e 
Desenvolvimento Social 

MANOEL RAYMUNDO GARCIA LORENZO 
Secretário Municipal do Planejamento, 
Urbanismo e Meio Ambiente 

FERNANDO AZEVEDO MEDRADO 
Secretário Municipal da Habitaçao 

ARANY SANTANA NEVES SANTOS 
Secretãria Municipal da Reparação 

ANEXO 1 ·RESUMO DOS CARGOS COMISSIONADOS CRIADOS E EXTINTOS· ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

SEGOV SEDES SEMPRE SETIN SEMAP SMEC SEPLAM SETRAOS SMTU SEMIN SESP SEHAB SMCS SEAO SEFAZ TOTAL 

·1 ·1 -1 

6 

/ 

4 2 3 ·2 -2 -2 
1 1 1 -1 ·1 ·1 10 
1 1 4 -1 -5 -1 

-1 
.j 

.1 -1 -1 
-6 .3 

-17 
-13 

-2 ·2 ·2 -4 -4 -4 -2 -2 -2 ·3 

-2 -13 .g -3 
·27 

-1 

-2 
-10 

-1 ·1 -1 

o 

2 -2 -2 -2 

1 ·1 -1 -1 
.3 

25 -19 -2 .3 -49 -27 -20 -2 ·2 -2 ·3 .35 
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