
 
 

 

 

À Secretaria de Administração compete: 
 

I. Coordenar, controlar e executar as atividades referentes à administração de pessoal; 

II. Fixar diretrizes e avaliar os programas de treinamento de pessoal; 

III. Organizar e manter registros e assentamento sobre a vida funcional e financeira dos servidores; 

IV. Dar assistência ao servidor municipal; 

V. Promover atividades relacionadas com a padronização, compra, controle e distribuição de todo material 

utilizado na Prefeitura; 

VI. Controlar o patrimônio mobiliário e imobiliário da Prefeitura; 

VII. Coordenar, controlar e executar as atividades relativas à vigilância e segurança dos próprios municipais; 

VIII. Promover a organização e manutenção de sistemas de registro que propicie a pronta localização e obtenção da 

situação de qualquer documento ou processo em andamento na Prefeitura; 

IX. Guardar e manter os documentos oficiais, providenciando a extinção daqueles considerados inservíveis; 

X. Coordenar, controlar e executar as atividades relativas à reprodução de documentos; 

XI. Promover a abertura e fechamento das dependências da sede do Paço Municipal; 

XII. Colaborar com os demais departamentos municipais fornecendo subsídios para a formulação de políticas 

públicas, planos, projetos e programas de interesse do Município; 

XIII. Desenvolver, juntamente com a Secretaria de Finanças e Planejamento, atividades relacionadas à tributação 

através do lançamento, arrecadação, controle e fiscalização dos tributos e demais receitas municipais, bem 

como a cobrança da dívida ativa; 

XIV. Aprovar os projetos e medidas administrativas e técnicas relacionadas direta e indiretamente aos planos e 

programas; 

XV. Examinar com todos os órgãos da administração a qualidade e eficiência das operações administrativas e da 

prestação de serviços, propondo medidas necessárias ao melhor atendimento da população; 

XVI. efetuar a programação e controle da execução orçamentária; 

XVII. colaborar com os demais órgãos, fornecendo subsídios para a formulação de políticas públicas, planos, projeto 

e programas de interesse do Município; 

XVIII. executar outras tarefas correlatas e determinadas pelo Prefeito Municipal. 

Secretário: Luciano Dias Gomes 

Contato: 
Telefone: (77) 3691-2145 

Email: administracao@malhada.ba.gov.br 

Endereço: Praça Santa Cruz, S/N 

 

Segunda a sexta das 8h à 17h. 

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

Secretaria Municipal de Administração 

mailto:administracao@malhada.ba.gov.br


 

A Secretaria de Administração tem a seguinte estrutura: 
 

I - órgãos de execução: 
 

a) Setor de Cadastro e Fiscalização; 

b) Setor de Compras; 

c) Setor de Licitações; 

d) Setor de Material e Patrimônio; 

e) Setor de Pessoal; 

f) Setor de Projetos e Convênios; 

g) Arquivo Municipal; 

h) Outros. 



 
 

 

 

 

À Secretaria de Finanças e Planejamento compete: 
 

I. Melhorar a eficiência na arrecadação, utilizando plenamente o potencial arrecadatório do Município; 

II. Formular diretrizes e executar as atividades de lançamento, arrecadação e fiscalização dos tributos municipais; 

III. Estimular a equidade horizontal e vertical da política tributária local, sempre tendo em vista o princípio 

constitucional da capacidade contributiva; 

IV. Executar a política de controle interno do Município através da normatização dos procedimentos, 

acompanhamento da gestão e realização de auditorias; 

V. Participar do processo de planejamento e acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e do Orçamento Anual; 

VI. Proceder ao registro contábil da administração financeira, patrimonial e orçamentária do Município; 

VII. Desenvolver as atividades relacionadas à contabilidade através dos registros e controles contábeis da 

administração orçamentária, financeira, patrimonial e elaboração dos orçamentos, planos e programas da 

Administração Pública Municipal; 

VIII. Aperfeiçoar, juntamente com a Secretaria de Administração, os sistemas de informação tributária e financeira; 

IX. Estimular a prática e a consciência da cidadania tributária; 

X. Promover a inclusão social, através da educação fiscal e divulgação de informações; 

XI. Articular-se com órgãos e entidades federais, estaduais e de outros municípios com vistas à melhor realização 

dos seus objetivos. 

XII. Colaborar e fornecer a Secretaria de Administração dados, análises e estudos relacionados com o campo 

funcional da unidade; 

XIII. Executar outras tarefas correlatas e determinadas pelo Prefeito Municipal. 

 

Secretário: Gilmar Gomes Silva 

Contato: 
Telefone: (77) 3691-2145 

Email: financas@malhada.ba.gov.br 

Endereço: Praça Santa Cruz, S/N 

 

Segunda a sexta das 8h à 17h. 

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

Secretaria Municipal de Finanças e 
Planejamento 

mailto:financas@malhada.ba.gov.br


 

A Secretaria de Finaças e Planejamento tem a seguinte estrutura: 
 

I - órgãos de execução: 
 

a) Setor de Tesouraria; 

a1) Controlar entrada e saída de recursos. 

a2) Efetuar pagamentos que sejam de interesse e obrigação do poder público. 

b) Setor de Contabilidade; 

b1) Lançar no sistema todas as despesas e receitas públicas. 

b2) Fazer prestação de contas quadrimestralmente. 

b3) Analisar o orçamento conforme receita e despesa. 

b4) Organizar e arquivar documentações contábeis. 

c) Setor de Arrecadação Tributária; 

c1) Emitir notas fiscais avulsas, alvará de funcionamento e localização. 

c2) Cobranças. 

c3) Cadastrar empresas pessoas físicas e jurídicas. 

c4) Fiscalização fazendária em comércios. 

c5) Assessorar o Chefe do Poder Executivo em assuntos relativos à sua área de atuação. 

d) Outros. 



 
 

 

 

À Secretaria de Educação, Cultura e Desporto - compete: 
 

I. Promover, incentivar e desenvolver as atividades de ensino infantil e ensino fundamental, coordenando e 

controlando o seu cumprimento; 

II. Planejar e executar as atividades operacionais e pedagógicas de ensino consoante à legislação vigente, 

compreendendo a pesquisa didático-pedagógica para o desenvolvimento do ensino municipal; 

III. Promover o desenvolvimento de indicadores de desempenho para o sistema municipal de ensino, 

compreendendo o controle da documentação escolar, a assistência ao estudante e o gerenciamento nas 

questões específicas da área; 

IV. Planejar, supervisionar, dirigir e controlar o ensino público municipal; 

V. Organizar e manter as instituições do seu sistema de ensino; 

VI. Participar da integração das políticas e planos educacionais do Município, do Estado e da União; 

VII. Coordenar e controlar os programas de merenda escolar; 

VIII. Promover e manter a alfabetização de adultos no município; 

IX. Promover o intercâmbio com outras entidades afins, propondo convênios ou programas de atuação conjunta de 

interesse para o Município; 

X. Programar e organizar a execução das atividades de promoção e desenvolvimento da cultura e do lazer; 

XI. Organizar, planejar e incentivar eventos culturais e de lazer no âmbito municipal, bem como integrar o município 

aos eventos estaduais e federais, incentivando o patrocínio das empresas e instituições locais; 

XII. Programar, organizar, coordenar e executar atividades de promoção e desenvolvimento da cultura; 

XIII. Programação, organização, coordenação e execução das atividades de promoção e desenvolvimento do 

esporte; 

XIV. A fomentar a prática de esporte e atividade física ao cidadão, como forma de promover a saúde e o bem-estar, a 

inserção e a promoção social; 

XV. Fomentar às iniciativas comunitárias relacionadas com projetos de natureza esportiva e recreativa, que visem 

concorrer para a melhoria das condições de vida da população do Município de Malhada; 

XVI. Promoção de parcerias com órgãos públicos e privados para a realização de eventos, programas e projetos de 

esporte e recreação 

XVII. Fomentar o acesso da população aos benefícios do esporte e outras atividades correlatas;  

XVIII. Colaborar e fornecer a Secretaria de Administração dados, análises e estudos relacionados com o campo 

funcional da unidade; 

XIX. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Prefeito Municipal.  

Secretário: Célio Fernandes de Brito 

Contato: Telefone: (77) 3691-2145 

Email: educacao@malhada.ba.gov.br 

Endereço: Avenida Gov. Nilo Coelho, S/N 

 

Segunda a sexta das 8h à 17h. 

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto 

mailto:educacao@malhada.ba.gov.br


 

A Secretaria de Educação tem a seguinte estrutura: 
 

I - órgãos de cooperação: 
 

a) Conselho Municipal de Educação - CME; 

b) Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE; 

c) Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento  

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação  

Conselho do FUNDEB; 

 

II - órgãos de execução: 

 

a) Setor de Educação Básica; 

b) Setor de Cultura; 

c) Setor de Esportes; 

d) Setor de Alimentação Escolar; 

e) Outros. 

 



 
 

 

 

À Secretaria de Saúde - compete: 
 

I. Planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas à saúde no Município; 

II. Desenvolver atividades e programas relacionados à vigilância sanitária, epidemiológica e nutricional no 

Município, visando à saúde coletiva; 

III. Dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde; 

IV. Promover a descentralização e o controle de ações, integradas com a sociedade civil organizada e com os 

demais órgãos públicos da administração municipal, estadual ou federal, objetivando maior igualdade e justiça 

social; 

V. Executar o planejamento operacional e a execução da política de saúde do Município, através da implementação 

do Sistema Municipal de Saúde e do desenvolvimento de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde 

da população, com a realização integrada de atividades assistenciais e preventivas; 

VI. Participar de consórcios administrativos intermunicipais; 

VII. Promover campanhas de esclarecimentos, objetivando a preservação da saúde da população; 

VIII. Celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e 

avaliar sua execução; 

IX. Promover campanhas de vacinação e de esclarecimento público; 

X. Prestar orientação técnica a Secretaria de Educação nos programas de assistência ao escolar; 

XI. Colaborar e fornecer a Secretaria de Administração dados, análises e estudos relacionados com o campo 

funcional da unidade; 

XII. Executar outras tarefas correlatas e determinadas pelo Prefeito Municipal. 

Secretário: Ginaldo Gomes Silva 

Contato: Telefone: (77) 3691-2000 

Email: saude@malhada.ba.gov.br 

Endereço: Rua Elze Dantas, S/N 

 

Segunda a sexta das 8h à 17h. 

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

Secretaria Municipal de Saúde 

mailto:saude@malhada.ba.gov.br


 

A Secretaria de Saúde tem a seguinte estrutura: 
 

I - órgãos de cooperação: 
 

a) Conselho Municipal de Saúde - CMS; 

 

II - órgãos de execução: 

 

a) Setor de Vigilância em Saúde; 

b) Setor de Unidades Básicas de Saúde; 

c) Setor de Urgência e Emergência; 

d) Setor do Programa de Saúde da Família; 

e) Setor de Saúde Bucal; 

f) Setor de Planejamento; 

g) Setor de Tratamento Fora de Domicílio; 

h) Setor de Assistência Farmacêutica; 

i) Setor de Assistência a Saúde; 

j) Setor de Atenção Básica; 

k) Setor de Administração em Saúde. 

l) Outros. 

 



 
 

 

 

À Secretaria de Infraestrutura - compete: 
 

I. Realizar obras públicas, pavimentar vias municipais, promover a manutenção das vias públicas e praças; 

II. Orientar, controlar e executar as atividades referentes à manutenção de praças, jardins e outros logradouros 

públicos, limpeza pública e administração do cemitério; 

III. Manter os serviços de iluminação pública e dos prédios municipais; 

IV. Construir e conservar os próprios municipais; 

V. Promover a manutenção e controle operacional da frota de veículos pesados, máquinas e equipamentos sob 

sua responsabilidade. 

VI. Realizar a abertura, implantação, urbanização e conservação de estradas e caminhos municipais e vias 

públicas; 

VII. Administração e manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos da Prefeitura Municipal e demais 

atividades que lhe forem atribuídas; 

VIII. Colaborar e fornecer a Secretaria de Administração dados, análises e estudos relacionados com o campo 

funcional da unidade; 

IX. Exercer outras atividades pertinentes às diversas áreas de atuação da Secretaria ou determinadas pelo Prefeito 

Municipal. 

 

Secretário: Adriano Barbosa Silva 

Contato: Telefone: (77) 3691-2145 

Email: infraestrutura@malhada.ba.gov.br 

Endereço: Praça Santa Cruz, S/N 

 

Segunda a sexta das 8h à 17h. 

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

Secretaria Municipal de Infraestrutura 

mailto:infraestrutura@malhada.ba.gov.br


 

A Secretaria de Infraestrutura tem a seguinte estrutura: 

 
 

I - órgãos de execução: 

 

a) Setor de Estradas Municipais; 

b) Setor de Limpeza Urbana; 

c) Setor de Transporte Municipal; 

d) Outros. 

 



 
 

 

 

À Secretaria de Assistência Social - compete: 
 

I. Planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades relativas à assistência e promoção social do 

Município; 

II. Assessorar os Conselhos Municipais e outros movimentos já existentes, no sentido de aprimorar e fortalecer o 

relacionamento estabelecido com o poder público; 

III. Atuar no âmbito das políticas socioeconômicas setoriais com vistas à integração das políticas sociais para o 

atendimento das demandas de proteção social e enfrentamento da pobreza; 

IV. Garantir e regulamentar a implementação de serviços e programas de proteção social básica e especial a fim 

de prevenir e reverter situações de vulnerabilidade, riscos sociais e desvantagens pessoais; 

V. Assessorar no estabelecimento de convênios com instituições de assistência social e fiscalizar a sua execução 

e demais atividades que lhe forem atribuídas; 

VI. Coordenar, controlar e avaliar as atividades de assistência social prestadas por instituições da comunidade que 

recebem subvenção ou auxílio da Prefeitura Municipal; 

VII. Formular as diretrizes e participar das definições sobre o financiamento e orçamento da assistência social, 

assim como acompanhamento e avaliação da gestão do Fundo Municipal de Assistência Social; 

VIII. Incrementar e desenvolver programas de natureza social, a cargo do Município e/ou supletivamente ao Estado 

e a União; 

IX. Encaminhar providências e prestar orientação oriunda do Poder Executivo, dentro do processo de informação, 

organização, participação e conscientização a indivíduos e grupos da população, de forma a garantir a 

integração comunitária. 

X. Colaborar e fornecer a Secretaria de Administração dados, análises e estudos relacionados com o campo 

funcional da unidade; 

XI. Executar outras atividades correlatas determinadas pelo Prefeito Municipal. 

Secretária: Rita Cristina Viana Boa Sorte 

Contato: Telefone: (77) 3691-2097 

Email: acaosocial@malhada.ba.gov.br 

Endereço: Praça Santa Cruz, S/N 

 

Segunda a sexta das 8h à 14h. 

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

Secretaria Municipal de Assistência 
Social - SEMAS 

mailto:acaosocial@malhada.ba.gov.br


 

A Secretaria de Assistência Social tem a seguinte estrutura: 
 

I - órgãos de cooperação: 
 

a) Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; 

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

 

II - órgãos de execução: 

 

a) Setor de Projetos e Programas; 

b) Setor de Assistência Pública. 

c) Outros. 

 

OBS – Na SEMAS o cidadão pode acessar os serviços 
 
 

1. BENEFÍCIO EVENTUAL; 

2. INCLUSÃO DA FAMÍLIA NO CRAS (Programa de Atenção Integral à família – 

PAIF); 

3. CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS – CADUNICO; 

4. CONSELHO TUTELAR; 

 

 

 

 



 
 

 

 

À Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente compete: 
 

I. Desenvolver e coordenar programas de proteção ao meio ambiente do Município, de acordo com a legislação 

ambiental, participando de parcerias com organismos municipais, estaduais e federais, bem como com a 

iniciativa privada, visando a obtenção e a aplicação de recursos financeiros e tecnológicos; 

II. Estabelecer, implantar e administrar a política ambiental do Município, que regulamentem medidas de 

preservação, recuperação e exploração dos recursos naturais do Município; 

III. Elaborar e administrar projetos ambientais, como áreas de proteção ambiental, fazendo a manutenção de áreas 

verdes, em consonância com o planejamento urbano municipal; 

IV. Desenvolver e coordenar campanhas educacionais e de treinamento destinadas a conscientizar e incentivar a 

população para preservação do ambiente juntamente com os órgãos e entidades afins; 

V. Realizar avaliação de impacto ambiental e emitir laudos técnicos sobre concessão de licença à instalação de 

empresas que manifestem interesse em explorar economicamente os recursos naturais ou que possam causar 

impacto ambiental, aos empreendimentos que visem o loteamento do solo urbano, à utilização, doação ou 

qualquer empreendimento em áreas verdes e de preservação permanente pelo Município e à erradicação e 

substituição de árvores; 

VI. Fiscalizar todas as formas de agressão ao ambiente, de alterações do solo, do subsolo e de pontos críticos de 

acúmulo de poluentes e de projetos e serviços de parques e jardins, aplicando as autuações e penalidades 

cabíveis e oferecendo orientações técnicas apropriadas, de acordo com a legislação ambiental; 

VII. Promover o desenvolvimento da produção agropecuária; 

VIII. Prestar assistência técnica à agricultura e à pecuária; 

IX. Fomentar o plantio e a comercialização de hortifrutigrangeiros; 

X. Pesquisar o clima, o solo, a água, o animal e a planta, para os fins da melhoria da produção agropecuária; 

XI. Promover a organização de planos, visando o aproveitamento racional da terra e melhoria das condições da vida 

do homem do campo; 

XII. Estudar os processos de classificação, acondicionamento e comercialização dos produtos agropecuários; 

XIII. A especialização de técnicos em assuntos agrícolas e pecuários; 

XIV. Colaborar e fornecer a Secretaria de Administração dados, análises e estudos relacionados com o campo 

funcional da unidade; 

XV. executar outras tarefas correlatas e determinadas pelo Prefeito Municipal. 

Secretário: José Castor Castro de Abreu 

Contato: 
Telefone: (77) 3691-2145 

Email: agricultura@malhada.ba.gov.br 

Endereço: Rua Prefeito Inácio Souza, S/N 

 

Segunda a sexta das 8h à 17h. 

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 

Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente 

mailto:agricultura@malhada.ba.gov.br


 

A Secretaria de Administração tem a seguinte estrutura: 
 

I - órgãos de cooperação: 
 

a) Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável; 

b) Defesa Civil Municipal;  

c) Outros. 


