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CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO



A atual gestão municipal vem, desde o início, estabelecendo metas e pactos respeitosos com o município de Vitória da 
Conquista. Uma destas metas, definida antes mesmo das eleições, foi a de reaproximar a prefeitura da população e isso vem 
acontecendo: temos uma prefeitura de portas abertas para a cidade e com programas que atendem a todos. Outro pacto 
inicialmente proposto era o de respeito aos recursos públicos. Por isso, demos total transparência às ações de nosso governo. 
Sendo assim, o trabalho foi cumprido e reconhecido: ganhamos o título de Município Mais Transparente da Bahia, sendo o 
segundo do Nordeste e sétimo a nível nacional.

O fortalecimento das secretarias e das empresas ligadas à gestão é uma realidade. Nossas ações vêm potencializando o 
atendimento do Esaú Matos e fortificando o protagonismo da EMURC. Em nossa gestão, foi criada a primeira subprefeitura de 
Vitória da Conquista, localizada na zona rural, no distrito de José Gonçalves. Com a Prefeitura da Zona Oeste, onde o prefeito 
e a vice-prefeita possuem gabinetes, conseguimos atender os moradores da Zona Oeste com comodidade, evitando maiores 
deslocamentos, oferecendo assim serviços à população com dignidade e respeito.

Essas ações supracitadas representam não um projeto de poder, mas sim um projeto de uma cidade que tem aptidão para 
protagonizar entre as que mais se desenvolvem no Brasil.

Esta Carta de Serviços ao Usuário é mais uma dentre as várias ações que têm por objetivo dar transparência ao que vem 
sendo realizado. Não adianta ofertarmos um serviço sem que a população saiba quais são suas finalidades e de que forma 
eles são prestados. Com o conhecimento do conquistense sobre a oferta existente, é possível que ele busque amplamente os 
serviços e os usufrua com mais rapidez e eficiência.

Esperamos que esta Carta de Serviços ao Usuário, em sua versão impressa ou digital, chegue a cada um dos moradores 
da cidade, pois este instrumento só tem significado em suas mãos, porque é você, conquistense, o motivo de trabalharmos 
para dar à Vitória da Conquista o destaque que ela merece no cenário nacional, estadual e municipal.

Que nossa cidade continue a ser abençoada hoje e sempre!

Herzem Gusmão

MENSAGEM DO PREFEITO



Em nenhum momento da história do Brasil o povo esteve tão próximo do Poder Público. Essa escalada de transparência 
das ações dos três poderes se deu especialmente pelo fortalecimento das instituições democráticas, através da regulamenta-
ção de procedimentos e da efetiva delimitação da competência de cada um dos poderes e dos entes federados, estabelecen-
do-se, na Constituição da República e na legislação complementar, os objetivos, fontes de recursos, atribuições e público-alvo 
da atuação da União, Estados e Municípios.

No final do ano de 2018, Vitória da Conquista alcançou a maior pontuação da Bahia na Escala Brasil Transparente 360°, 
índice que avalia a transparência das gestões municipais, especialmente em relação à estrutura organizacional e ao acesso 
do cidadão às informações e dados da Administração Pública. A nota 9,8 conferida pela Controladoria Geral da União em 
parceria com o Ministério Público Federal, avaliza o trabalho da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista que, através 
da Secretaria Municipal da Transparência e do Controle, promove uma atuação contínua na prestação de contas, mantendo 
ativo e atualizado o Portal da Transparência, atendendo a todos os requerimentos baseados na Lei de Acesso à Informação 
e oportunizando, por fim, que tanto os órgãos de controle quanto o mais simples cidadão conquistense tenham acesso ao 
detalhamento intuitivo de suas ações.

Agora o nosso município dá outro passo no contínuo caminho da transparência: a presente “Carta de Serviços ao Usuário”. 
Derivada da Lei Federal n° 13.460/2017, a Carta tem por objetivo informar o usuário sobre os serviços prestados pelo órgão ou 
entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público, isto 
é, proporcionar a você, cidadão e cidadã, informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados pelos 
órgãos da Administração Pública Municipal.

É com muito orgulho, que demonstramos nossa atenção à sociedade ao publicar essa primeira edição da Carta, na expec-
tativa de que ela seja consultada, divulgada e compartilhada em benefício de todos. Nesse documento, reafirmamos o nosso 
compromisso ético com a melhoria da gestão pública e dos compromissos assumidos. Ressaltamos que esta é a primeira 
versão da Carta ao Usuário, documento dinâmico e em constante aprimoramento, com atualizações a cada semestre. 

Informação é o seu direito!
 

APRESENTAÇÃO DA CARTA



A SEDE 

A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista é composta pelo Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral do Município, Ou-
vidoria Geral e 15 Secretarias, sendo elas: Administração; Agricultura e Desenvolvimento Rural; Comunicação; Cultura, Turis-
mo, Esporte e Lazer; Desenvolvimento Social; Educação; Finanças e Execução Orçamentária; Governo; Infraestrutura Urbana; 
Meio Ambiente; Mobilidade Urbana; Saúde; Serviços Públicos; Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico; e Transparência 
e do Controle. 

O prédio onde hoje está situado o Gabinete Civil e secretarias como a de Administração, Infraestrutura, Governo, Finanças 
e Execução Orçamentária e Transparência e Controladoria, foi construído em 1921. Até o início da década de 1960 funcionou 
como quartel da Polícia Militar. Com a migração do Quartel para a zona oeste da cidade, o prédio foi incorporado ao patrimônio 
do município de Vitória da Conquista, passando a ser a Sede da Prefeitura em 1962, durante o mandato do prefeito Gerson 
Sales. A Sede da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista está localizada na Praça Joaquim Correia, nº 55, Centro, CEP: 
45040-901. 

PREFEITURA



A Carta de Serviços ao Usuário disponibiliza informações facilitadas a respeito dos Serviços Públicos prestados 
pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista – BA. 

As secretarias descritas abaixo estão divididas por blocos e com os serviços destinados:

ADMINISTRAÇÃO
Arquivo Municipal, Coordenação de Material e Patrimônio, Núcleo administrativo e demais serviços.

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Agricultura Familiar, Garantia-Safra, Barragens, Aguadas e demais serviços.

COMUNICAÇÃO
Assessoria, Divulgação, Núcleo de Artes Gráficas e demais serviços.

CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Eventos Culturais, Quadras e Espaços de Prática Esportiva, Monumentos e demais serviços.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Bolsa Família, Cadastro Único, Habitação Popular e demais serviços.

EDUCAÇÃO
Matrículas, Rede de Ensino Público Municipal e demais serviços.

FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
IPTU, Fiscalização, Recolhimento de Tributos e demais serviços.

GABINETE CIVIL
LGBTQ+, Igualdade racial, Defesa Civil e demais serviços.

GOVERNO
Programa Palmas para Conquista e demais serviços.

INFRAESTRUTURA URBANA
Alvarás, Fiscalização de Obras e demais serviços.

MEIO AMBIENTE
Poda, Doação de Mudas, Licenciamento Ambiental, Triagem de Animais Silvestres e demais serviços.

MOBILIDADE URBANA
SIMTRANS, Zona Azul, Transporte Público, Vistorias e demais serviços.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Assessoramento e representação jurídica e demais serviços.

SAÚDE
Cartão SUS, Vacinação, Unidade Básica de Saúde, Unidade de Saúde da Família, Endemias e demais serviços.

SERVIÇOS PÚBLICOS
Coleta de Lixo, Feiras Livres, Manutenção de Espaços Públicos e demais serviços.

TRABALHO, RENDA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Sala do Empreendedor, Abertura de MEI, Juventude, Economia Solidária e demais serviços.

TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE
Prestação de contas, Portal da Transparência e demais serviços.

CIDADÃO



A Secretaria Municipal de Administração tem por finalidade executar atividades da Administração Geral nas áreas de pes-
soal, material, patrimônio e serviços auxiliares, bem como divulgar atos e trabalhos de interesse específico ou geral. Além de 
prestar orientação da política de assistência aos servidores do município, a Administração Geral orienta e controla atividades 
correspondentes, exercidas pelas diversas Secretarias Municipais, tendo em vista assegurar uniformidade no cumprimento 
de diretrizes e normas de caráter geral. 

Telefones: (77) 3424-8504 / 3424-8505
E-mail: semad@pmvc.ba.gov.br
Endereço: Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro, CEP 45040-901.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.

ARQUIVO MUNICIPAL

Atendimento à Comunidade Interna: Secretarias Municipais, Gabinete Civil e demais setores.
Atendimento à Comunidade Externa: Público em geral, pesquisadores, estudantes de nível básico e superior e 

demais interessados.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Conferência de recebimento de material. 
• Triagem e higienização do material disponibilizado.
• Catalogação dos documentos públicos disponibilizados, por tema e por datas.
• Atendimento ao público.

Descrição dos serviços:
Coletar e manter toda a documentação e dados informativos de interesse dos órgãos governamentais e do 

público em geral.

Documentos necessários: Documento de identificação, endereço, telefone e e-mail.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.
 
DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• A consulta pública é disponibilizada através de uma requisição eletrônica (via e-mail), ou de uma requisição pessoal 

no próprio setor.
• Os documentos são analisados in loco, se forem documentos de família ou pessoais. O Arquivo Municipal disponibi-

liza uma fotocópia dos documentos requisitados desde que a quantidade não ultrapasse o máximo de 10 cópias.
• Plantas, mapas e croquis de engenharia são consultados in loco no próprio arquivo, que dispõe de uma sala para tal.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• O tempo exigido para resposta à consulta varia entre 24 e 48 horas, a partir do recebimento do requerimento.
• Requerimento por e-mail ou pessoalmente, sendo necessária a apresentação dos dados e documentos pessoais da 

pessoa interessada.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Comunicação Interna.
• Telefone: (77) 3422-5577
• E-mail: arquivomunicipal@pmvc.ba.gov.br
• Endereço: Av. Juracy Magalhães, nº 2.300 – Boa Vista.

COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – CMP 

Atendimento à Comunidade Externa: Empresas, órgãos institucionais, religiosos (pastorais), filantrópicos, licitantes e 
assistencias sociais.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Controle dos saldos dos empenhos e dos contratos celebrados pelo município.
• Encaminhamento das licitações em suas diversas modalidades: Concorrência Pública (SRP), Tomada de Preços, Pre-

gão Eletrônico (Sistema de Registro de Preços - SRP), Pregão Presencial, Chamada Pública (credenciamento) e Carta Convite.
• Controle dos Cadastros de fornecedores de bens e serviços (SICAD).
• Controle dos saldos das Atas de Registro de Preços, do próprio município e de outros órgãos.

Descrição dos serviços:
Promove a centralização das aquisições de material; estuda sistematicamente o mercado fornecedor e avalia, em coorde-

nação com os diversos órgãos da administração, a necessidade de material, quanto à especificação, quantidade e prazo de 
utilização, estabelecendo índices e programas de aquisição e distribuição.

Documentos necessários: Sob consulta do serviço.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Sim, sob consulta do serviço.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Atendimento ao público.
• Abertura de processos licitatórios conforme edital.
• Publicação de edital online.
• Recebimento de lances online através da plataforma Pregão Eletrônico online.

Tempo de resposta das demandas exigidas:

Com base nos prazos exigidos no Edital:
• Concorrência Pública (Sistema de Registro de Preços - SRP): Quando o contrato a ser celebrado contemplar o 

regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo “melhor preço”, será de 30 dias; “melhor técnica” ou “técnica 
e preço”, será de 45 dias.

• Tomada de Preço: o prazo mínimo de publicação, ou seja, entre a disponibilização do edital até a abertura do certa-
me, deverá ser de 15 dias corridos para as tomadas de preço do tipo “menor preço“; e de 30 dias corridos, para as tomadas 
de preço do tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

• Pregão Eletrônico (Sistema de Registro de Preços - SRP): O prazo para solicitar esclarecimentos do edital é de 3 
dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública.

• Chamada Pública – excedente (Sistema de Registro de Preços - SRP): A chamada pública deve ser divulgada com, 
pelo menos, 10 dias úteis de antecedência da data escolhida para a reunião, de forma que todos os interessados tenham a 
chance de saber da sua realização. Além disso, é preciso que a audiência ocorra com antecedência mínima de 15 dias da 
publicação do edital.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Comunicação Interna.
• Telefone: (77) 3424-8513 / 3424-8514
• E-mail: cmp.pmvc@gmail.com
• Endereço: Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro.

COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – CMP – NÚCLEO DE CONTRATOS 

Atendimento à Comunidade Externa: Empresas contratadas e fornecedores.
  
SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Recebimento dos contratos para solicitação de empenho.
• Solicitação dos empenhos junto à Secretaria de Finanças (SEFIN).
• Lançamento dos contratos para controle das parcelas liquidadas e pagas.
• Conferência de Notas Fiscais Eletrônicas, conforme os itens constantes dos respectivos contratos.
• Lançamento das parcelas a pagar.
• Conferência dos saldos dos contratos e respectivas parcelas a vencer.
• Lançamentos no Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA).

Descrição dos serviços:
Promove a centralização das aquisições de material; estuda sistematicamente o mercado fornecedor e avalia, em coor-

denação com os diversos órgãos da Administração, a necessidade de material quanto à especificação, quantidade e prazo de 
utilização, estabelecendo índices e programas de aquisição e distribuição.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• No próprio setor ou pelo sistema eletrônico disponível.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone (77) 3424-8513 / 3424-8514
• E-mail: cmp.pmvc@gmail.com
• Endereço: Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – CMP – NÚCLEO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Atendimento à Comunidade Interna: Todas as secretarias.
Atendimento à Comunidade Externa: Empresas licitantes.
  
SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Elaboração da Ata de Registro de Preços.
• Coleta de assinaturas.
• Publicação no Diário Oficial do Município (DOM).
• Solicitação junto às Unidades Administrativas, o processo de aquisição (compras).
• Elaboração dos contratos de Pregões.
• Solicitação junto ao Núcleo de Contratos, os Empenhos das Atas de Registro de Preços.
• Lançamentos no Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA).

Descrição dos serviços:
Promove a centralização das aquisições de material; estuda sistematicamente o mercado fornecedor e avalia, em coor-

denação com os diversos órgãos da Administração, a necessidade de material quanto à especificação, quantidade e prazo de 
utilização, estabelecendo índices e programas de aquisição e distribuição.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
No próprio setor ou pelo sistema eletrônico disponível.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
Imediato.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Comunicação Interna.
• Telefone: (77) 3424-8513 / 3424-8514
• E-mail: cmp.pmvc@gmail.com
• Endereço: Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro.

GERÊNCIA DE CARGOS E SALÁRIOS

Atendimento à Comunidade Interna: Servidores públicos municipais. 

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Organização e planejamento da folha de pagamento.

Descrição dos serviços: 
Análise de dados e movimentações referentes a salários, faltas, horas extras, férias, licença, atestado, benefícios, con-

signados, vale transporte, afastamento e demais benefícios que o servidor tenha direito.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Documentos necessários: 
• Para envio de solicitações de benefícios e envio de dados e movimentações, é necessário o preenchimento correto do 

Requerimento de Direitos e Vantagens (RDV) devidamente assinado pelo Secretário e pelo chefe imediato do setor.
• Gratificação por Titulação: Requerimento de Direitos e Vantagens (RDV) devidamente assinado pelo Secretário e pelo 

chefe imediato do setor e o certificado de conclusão (original e cópia).
• Licença Monográfica: Requerimento de Direitos e Vantagens (RDV) devidamente assinado pelo Secretário e pelo 

chefe imediato do setor, documento comprobatório de matrícula na instituição (universidade) e documento comprobatório da 
realização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Esse benefício só poderá ser solicitado apenas uma única vez durante 
todo o tempo de serviço do servidor. 

• Inclusão de Pós-graduação: Requerimento de Direitos e Vantagens (RDV) devidamente assinado pelo Secretário e 
pelo chefe imediato do setor e certificado de conclusão da pós-graduação (original e cópia). O servidor tem direito de até 3 
(três) inclusões de pós-graduação, recebendo o benefício de 10% sobre seu salário base por cada pós-graduação.

• Indenização por Licença Maternidade: Requerimento de Direitos e Vantagens (RDV) devidamente assinado pelo 
Secretário e pelo chefe imediato do setor e registro de nascimento. A servidora tem direito a 6 (seis) meses de licença mater-
nidade, sendo que os 4 (quatro) meses do benefício são pagos pelo INSS e 2 (dois) meses pagos pela Prefeitura Municipal. 

• Inclusão de Salário Família: Requerimento de Direitos e Vantagens (RDV) devidamente assinado pelo Secretário e 
pelo chefe imediato do setor e registro de nascimento com o número do CPF da criança.

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• O setor recebe todos os dados e movimentações referentes aos apontamentos mensais de todos os servidores, analisa 

todos eles e condensa os dados que irão para a folha de pagamento.

 Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato.

 Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Diário Oficial do Município.
• Requerimento de Direitos e Vantagens (RDV). 
• E-mail: folpag@pmvc.ba.gov.br / rhnucleo.pmvc@yahoo.com.br

SEMAD - NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Atendimento à Comunidade Interna: Servidores públicos municipais.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Remoção do servidor de acordo com cargo, função e perfil.
• Cursos e capacitações.
• Cadastro dos servidores do setor.
• Comissão de Política de Pessoal (Avaliação de Desempenho).
• Portarias monográficas.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

• Portarias de licença para acompanhamento médico.
• Demandas diversas.
• Colaboração do processo da ISO 9001.
• Treinamentos dos processos de colaboração da ISO 9001.

Descrição dos serviços: 
Encaminhamento das demandas em conformidade ao Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais.
Documentos necessários: Requerimento de Direitos e Vantagens (RDV) devidamente assinado pelo Secretário e pelo 

chefe imediato do setor.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Encaminhamento e providências em conformidade ao Regime Jurídico Único (RJU) e à complexidade da demanda.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato ou de acordo com o serviço solicitado.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Diário Oficial do Município.
• Requerimento de Direitos e Vantagens (RDV). 
• Telefone: (77) 3424-3886 / 3424-8915

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS – NÚCLEO DE PROJETOS

Atendimento à Comunidade Interna: Servidores públicos municipais. 

SERVIÇOS OFERECIDOS E DESCRIÇÃO:
• O núcleo de projetos tem como objeto a oferta de curso e treinamento, objetivando o desenvolvimento das potencia-

lidades pessoais e profissionais dos servidores, buscando parceria das Instituições de Ensino Superior (IES) do município, 
através de Termos de Cooperação Técnica e/ou convênios, visando dentre outros, ampliar a nossa capacidade de oferta e 
serviços aos servidores e, quando aplicável, à comunidade, através da diversidade de cursos e recursos humanos advindos 
das possibilidades de estágio curricular obrigatório, considerando ainda a responsabilidade social que estas instituições 
possuem e o interesse dessas em atuar nesses espaços de prática. 

• Os cursos são oferecidos de acordo com as solicitações oriundas das secretarias ou setores, e também por ofere-
cimento demandado dos parceiros (IES), que são organizados e disponibilizados de acordo com planejamento do núcleo. O 
Núcleo de Projetos tem até 30 (trinta) dias para responder à solicitação, porém esse tempo poderá ser menor a depender da 
disponibilidade.

Documentos necessários: Para solicitação do treinamento, é necessário o preenchimento de formulário disponibilizado 
pelo Núcleo de Projetos.

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Treinamento Corporativo/integração: Utilizado para fortalecer a relação da equipe de colaboradores.
• Treinamento na Tarefa: Visando qualificar o servidor para atividades específicas.
• Treinamento Técnico: Objetivando atualizar conhecimentos com novas tecnologias e legislação.
• Treinamento de Reciclagem: Utilizado para revisar o fazer, resignificando e qualificando as habilidades, para garan-

tir a execução de qualidade dos processos.
• Treinamento Motivacional/Comportamental: Preponderando a importância da motivação dos colaboradores, assim 

como a valorização da inteligência emocional, para o clima organizacional entre a equipe de trabalho.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato ou de acordo com o serviço solicitado.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3424-3886 / 3424-8915
• Site: www.pmvc.ba.gov.br

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS – NÚCLEO DE SAÚDE

Atendimento à Comunidade Interna: Servidores públicos municipais.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Agendamento de consultas para as seguintes especialidades: ECG, EEG, laboratório, cardiologista, dermatologista, 

médico do trabalho, ortopedista, nutricionista, oftalmologista, psiquiatra e gastroenteriologia.

Descrição dos serviços: 
O núcleo de Saúde tem como objeto a marcação de exames aos servidores da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

- BA, sendo oferecidas vagas de exames liberados pela Central de Marcação aos servidores e seus dependentes (mãe, pai, 
filho e cônjuge).

Documentos necessários: RG, CPF, contracheque do funcionário, cartão do SUS, CEP atualizado e número de telefone.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Treinamento Corporativo/Integração: Utilizado para fortalecer a relação da equipe de colaboradores.
• Treinamento na Tarefa: Visando qualificar o servidor para atividades específicas.
• Treinamento Técnico: Objetivando atualizar conhecimentos com novas tecnologias e legislação.
• Treinamento de Reciclagem: Utilizado para revisar o fazer, resignificando e qualificando habilidades para garantir 

a execução de qualidade dos processos.
• Treinamento Motivacional/Comportamental: Preponderando a importância da motivação dos colaboradores assim 

como a valorização da inteligência emocional para o clima organizacional entre a equipe de trabalho.
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Tempo de resposta das demandas exigidas:
• A depender da disponibilidade de vagas.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3424-3886 / 3424-8915

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS – NÚCLEO DE CEDIDOS

Atendimento à Comunidade Interna: Gabinete Civil, Secretarias Municipais e Servidores Públicos Municipais cedidos. 
Atendimento à Comunidade Externa: Entidades conveniadas.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Elaboração de CIs do setor, para análise da conveniência pela gestora, relacionadas ou não à cessão e à requisição. 
• Atendimento direto ao servidor e a alguns cessionários.
• Orientações sobre temas relacionados à cessão e outros temas.
• Construção do Processo de Comunicação da ISO 9001.
• Colaboração na construção.
• Treinamento dos processos Comunicação da ISO 9001 e do Processo de Movimentação de Pessoal da ISO 9001, em 

apoio ao responsável pelo processo.
• Arquivamento dos documentos relativos à cessão e requisição.
• Providências para celebração de convênios ou acordos de cooperação pra fins de cessão de pessoal.
• Apoio à Recepção e a outros núcleos da gerência, quando necessário.
• Participação em projetos, quando possível.

Descrição dos serviços: 
Estudo da legislação, doutrina e jurisprudência sobre os institutos da cessão e requisição, a direitos e obrigações do 

servidor. Fundamentação de pedidos relacionados à cessão, para respaldar as decisões da Administração Pública Municipal 
sobre esses institutos, com embasamento, especialmente, na CF/88, Lei de Licitações, Lei Orgânica do Município, Estatuto 
do Magistério, RJU, Lei 1.802/2012, Decreto 18.274/2017, Lei 2.278/2019, Decreto 19.433/2019, Portaria Conjunta SMTC/
SEMAD/SMED/SEMDES/SMS/PGM nº 1/2019. 

Documentos necessários: RG, CPF, contracheque do funcionário, cartão do SUS, CEP atualizado e número de telefone.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Acompanhamento e providências relativas às demandas encaminhadas pelo Gabinete das Secretarias, servidores, ces-

sionários ou instituições que desejem firmar parceria com o município para a cessão.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• A depender da demanda.
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Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3424-3886 / 3424-8915

SEMAD – NÚCLEO DE PSICOLOGIA

Atendimento à Comunidade Interna: Servidores públicos municipais. 

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Psicologia organizacional.

Descrição dos serviços: 
O Núcleo de Psicologia Organizacional atua como facilitador e mediador dos vários grupos que compõem a instituição, 

considerando a saúde e a subjetividade dos indivíduos, a dinâmica do serviço e a sua inserção no contexto mais amplo da 
organização. O trabalho em Psicologia Organizacional é pautado na relação de servidores, gestores e comunidade, e tem como 
objetivo atender as demandas relacionadas ao comportamento humano, relacionamento interpessoal, motivação e qualidade 
de vida no ambiente de trabalho. 

Documentos necessários: Não há.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito. 

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Psicologia clínica.

Descrição dos serviços: 
O setor de Psicologia Clínica congrega ações da Psicologia Geral e Análise do Comportamento, por meio de intervenções e 

atividades ofertadas, e oferece serviços como psicoterapia individual, aconselhamento psicológico e realiza encaminhamen-
tos quando necessários. 

Documentos necessários: Documento oficial com foto para cadastro e triagem.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito. 

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Psicologia Organizacional
• Acolhimento, escuta e atendimento focal dos servidores por demanda espontânea ou encaminhamentos.
• Acompanhamento psicológico e orientação de demandas voltadas ao ambiente de trabalho. 
• Encaminhamento para acompanhamento Psicológico Clínico na Gerência de Gestão de Pessoas.
• Encaminhamentos para serviços prestados no município (CRAS, CAPS AD, CAPS II, CAPS IA) e Serviços de Psicologia 

existentes na cidade.
• Elaboração de relatórios.
• Encaminhamento de servidores para perícia médica no INSS.
• Atuação como facilitador das relações entre os servidores e a organização, contribuindo para o desenvolvimento 

de ambos.
• Participação em ações efetivas voltadas para questões motivacionais, relacionamento interpessoal, saúde ocupacio-

nal e a valorização do servidor.
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Psicologia Clínica
• O servidor é encaminhado para acompanhamento psicológico clínico pelo Núcleo de Psicologia Organizacional, após 

atendimento de triagem. Aguarda-se uma lista de espera e o agendamento é realizado pela recepção da Gerência de Gestão 
de Pessoas, a partir da disponibilidade de vaga.  O acompanhamento psicológico clínico é oferecido na modalidade de psico-
terapia breve, realizando de 10 a 12 sessões, com atendimento semanal.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
Psicologia organizacional: O primeiro atendimento de triagem é agendado em até 15 dias, seguindo a disponi-

bilidade da agenda.

Psicologia Clínica: Por se tratar de um serviço oferecido durante um período específico de acompanhamento, a disponibi-
lidade de vaga depende da alta do rocesso psicoterápico. Há um tempo mínimo de espera de 04 meses.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3424-3886 / 3424-8915

COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – CMP 

Atendimento à Comunidade Interna: Todas as secretarias, Empresa Municipal de Urbanização (EMURC), Central de 
Equipamentos (DESERG) e Almoxarifado Central. 

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Controle dos Bens Patrimoniais, Bens Móveis (tombamento) e Bens Imóveis.
• Controle dos saldos dos empenhos e dos contratos celebrados pelo município.
• Encaminhamento das licitações em suas diversas modalidades: Concorrência Pública (SRP), Tomada de Preços, Pre-

gão Eletrônico (Sistema de Registro de Preços – SRP), Pregão Presencial, Chamada Pública (credenciamento) e Carta Convite.
• Controle dos cadastros de fornecedores de bens e serviços (SICAD).
• Receber, conferir, controlar e distribuir todos os bens e materiais (de consumo e permanente) adquiridos pela Prefei-

tura Municipal.
• Controle dos saldos das Atas de Registro de Preços, do próprio município e de outros órgãos.
Documentos necessários: Não há.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito. 

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Atendimento ao público.
• Abertura de processos licitatórios conforme edital.
• Publicação de edital online.
• Recebimento de lances online através da plataforma Pregão.  
• Eletrônico online.
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Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato.

Com base nos prazos exigidos no Edital:
• Concorrência Pública (Sistema de Registro de Preços - SRP): Quando o contrato a ser celebrado contemplar o 

regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo “melhor preço”, será de 30 dias; “melhor técnica” ou “técnica 
e preço”, será de 45 dias.

• Tomada de Preços: O prazo mínimo de publicação, ou seja, entre a disponibilização do edital até a abertura do cer-
tame, deverá ser de 15 dias corridos para as tomadas de preço do tipo “menor preço“; e 30 dias corridos, para as tomadas de 
preço do tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”.

• Pregão Eletrônico (Sistema de Registro de Preços - SRP): O prazo para solicitar esclarecimentos do edital é de 3 
dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública.

• Chamada Pública – excedente (Sistema de Registro de Preços - SRP): A chamada pública deve ser divulgada com, 
pelo menos, 10 dias úteis de antecedência da data escolhida para a reunião, de forma que todos os interessados tenham a 
chance de saber da sua realização. Além disso, é preciso que a audiência ocorra com antecedência mínima de 15 dias da 
publicação do edital.

• Os tombamentos variam de acordo com a quantidade de materiais a serem emplaquetados.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Comunicação Interna.
• Telefone: (77) 3424-8513 / 3424-8514
• E-mail: cmp.pmvc@gmail.com
• Endereço: Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro.

COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – ALMOXARIFADO 

Atendimento à Comunidade Interna: Todas as Secretarias (exceto a Secretaria Municipal de Saúde, de Educação, de 
Serviços Públicos e a de Desenvolvimento Social, que possuem almoxarifados setoriais).  

Serviços oferecidos e descrição:
• Emissão da Ordem de Fornecimento conforme requisição das Unidades Administrativas encaminhadas 

para as empresas.
• Recebimento dos materiais de consumo e permanentes.
• Conferência de Notas Fiscais Eletrônicas com os materiais constantes, incluindo quantidades, valor unitário e total, 

bem como os valores recolhidos dos tributos.
• Entrada – lançamento do material pela Unidade Administrativa.
• Liberação do material de consumo e do material permanente para as Unidades Administrativas por meio de 

requisições eletrônicas.
• Elaboração do Processo de Pagamento para ser destinada à Secretaria de Finanças com Nota Fiscal Eletrônica origi-

nal, Ordem de Fornecimento, Resumo e Certidões Negativas.
• Tombamento dos bens de natureza permanente (emplaquetamento) para ser distribuído posteriormente às 

Unidades Administrativas.
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• Inventário anual dos bens de consumo e bens permanentes, quando do levantamento do Balanço Patrimonial da 
Prefeitura Municipal.

• Inventário físico dos bens de consumo e permanente.
• Todas as Licitações das diversas modalidades, como Concorrência Pública (SRP), Tomada de Preços, Pregão Eletrô-

nico (Sistema de Registro de Preços - SRP), Pregão Presencial, Chamada Pública (credenciamento) e Carta Convite.
• Controle dos Cadastros de fornecedores de bens e serviços – SICAD – Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores.
• Receber, conferir, controlar e distribuir todos os bens e materiais de consumo e permanente, adquiridos pela Prefei-

tura Municipal.
• Controle dos saldos das Atas de Registro de Preços, do próprio Município e de outros órgãos.
Documentos necessários: Não há.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito. 

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• As solicitações das Unidades Administrativas são encaminhadas pelo Setor através do Sistema Eletrônico.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato.

Mecanismos de comunicação com os usuários
• Comunicação Interna.
• Telefone: (77) 3424-8513 / 3424-8514
• Endereço: Av. Juracy Magalhães, nº 2.300 – Boa Vista.
• E-mail: logisticapmvc@gmail.com

COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – GERÊNCIA DE COMPRAS 

Atendimento à Comunidade Interna: Todas as Secretarias.  

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• A Unidade Requisitante encaminha o Termo de Referência  para a Comunicação Interna (CI) contendo itens, quanti-

dade, valor unitário e valor total, com no mínimo 3 cotações.
• Pode ser usado para validar as cotações, sites oficiais de cotação de preços e cotações de empresas locais com ca-

rimbo do CNPJ.
• Se o processo utilizar do requisito da “carona”, pode-se utilizar o Processo Licitatório de qualquer Órgão Público das 

três esferas de governo, autorizado pelo respectivo órgão e cientificado pela empresa fornecedora.
• Formalização do Edital de Licitação, depois de recebido a Comunicação Interna e os respectivos documentos.
• Publicação do Edital de Licitação.
• Certame.
• Adjudicação.
• Homologação.
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• Ata de Registro de Preços com assinatura da empresa e do gestor municipal.
• Fornecimento do material pela empresa contratada.
• Compra Direta – bens e serviços até R$ 17.000,00.
• Compra Direta – obras de engenharia até R$ 33.000,00.
• Inexigibilidade – decreto do Poder Executivo Municipal de Calamidade Pública ou quando a empresa for a única 

fornecedora ou fornecedora exclusiva.
• Dispensa – decreto do Poder Executivo Municipal de Calamidade Pública ou quando estiver colocando vidas de pes-

soas em risco.
• Ordem de Compra ou Ordem de Fornecimento – processo de entrega dos materiais após conclusão do 

Processo Licitatório;
•  Decreto Municipal 18.930 de 27 de setembro de 2018, Autorização de Fornecimento.

Com base nos prazos exigidos no Edital:
• Concorrência Pública (Sistema de Registro de Preços - SRP): Quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime 

de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo “melhor preço”, será de 30 dias; “melhor técnica” ou “técnica e 
preço”, será de 45 dias.

• Tomada de Preço: o prazo mínimo de publicação, ou seja, entre a disponibilização do edital até a abertura do certame, 
deverá ser de 15 dias corridos para as tomadas de preço do tipo “menor preço“; e de 30 dias corridos, para as tomadas de 
preço do tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”.

• Pregão Eletrônico (Sistema de Registro de Preços - SRP): O prazo para solicitar esclarecimentos do edital é de 3 dias 
úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública.

• Chamada Pública – excedente (Sistema de Registro de Preços - SRP): A chamada pública deve ser divulgada com, 
pelo menos, 10 dias úteis de antecedência da data escolhida para a reunião, de forma que todos os interessados tenham a 
chance de saber da sua realização. Além disso, é preciso que a audiência ocorra com antecedência mínima de 15 dias da 
publicação do edital.

Documentos necessários: Edital.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito. 

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
As solicitações das Unidades Administrativas são encaminhadas pelo setor através do sistema de Gestão Eletrônica de 

Processos (GEP).

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Comunicação Interna.
• Telefone: (77) 3424-8515 / 3424-8516 / 3424-8518
• E-mail: compraspmvc@hotmail.com
• Endereço: Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro.



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E ZELADORIA 

Atendimento à Comunidade Interna: Todas as Secretarias.  

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Protocolo Interno. 

Descrição dos serviços: 
Recebimento e lançamento no sistema das correspondências que serão enviadas via Correio; Protocolo e distribuição das 

correspondências aos seus destinatários aos órgãos da Prefeitura Municipal; Publicações oficiais no mural da Prefeitura.
Documentos necessários: Não há.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Os valores cobrados dependem das dimensões (formato, tamanho e peso) do objeto a ser enviado.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Protocolo Externo. 

Descrição dos serviços: 
O Protocolo Externo é responsável pelo recebimento, registro, classificação e controle da tramitação de documentos nas 

repartições da Administração Direta, incluindo as demandas dos cidadãos para os vários serviços prestados pela municipa-
lidade.

Documentos necessários: Não há.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Controle de contas.

Descrição dos serviços: 
Controle periódico dos gastos com energia elétrica, água, telefonia, chaveiro, reprografia e correios; Solicitação junto à 

Coelba e Embasa de ligações de energia elétrica, viabilidade de rede de água para os imóveis da prefeitura quando solicitado 
pela secretaria requisitante; Pedido de energia provisória para os eventos programados pelo município; Lançamento das fa-
turas (Coelba, Embasa, Telemar e Oi) e encaminhamento para a Secretaria de Finanças para pagamento.

Documentos necessários: Não há.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito. 
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SERVIÇOS OFERECIDOS:
Contratos.

Descrição dos serviços: 
Solicitação de licitação e termos aditivos para contratação dos seguintes serviços: telefonia móvel, telefonia fixa, as-

sistência técnica e manutenção preventiva da telefonia fixa. Serviços de locação de máquinas fotocopiadoras, serviços de 
chaveiro, acompanhamento diário das linhas móveis que estão a serviço dos setores. Encaminhamento de notas fiscais dos 
serviços acima mencionados para o Núcleo de Contratos para pagamento. Encaminhamento de  ofícios, Comunicação Interna 
e relatórios.

Documentos necessários: Edital.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito. 

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Controle de serviços.

Descrição dos serviços: 
Solicitação de linhas de telefonia móvel, solicitação de serviços de resgate, cancelamento, bloqueio e desbloqueio de 

linha telefônica móvel junto à Operadora Oi. Solicitação de reparos nas linhas fixas e de Velox junto à Telemar Norte Leste. 
Solicitação de serviços  de reparo, manutenção do PABX, localização das linhas fixas junto à empresa prestadora de Serviço 
Unitel. Encaminhamento diário de e-mail junto à operadora Oi.

Documentos necessários: Não há.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito. 

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Higienização/Cozinha.

Descrição dos serviços: 
Higienização e manutenção das salas, banheiros, corredores e pátios da prefeitura. Suporte em eventos promovidos pela 

prefeitura, quando requisitado. Produção de café (100 litros de café por dia), garantindo a distribuição nos períodos matutino 
e vespertino para as Secretarias de Administração, Governo, Comunicação, Transparência, Procuradoria, Finanças, Infraes-
trutura e Gabinete Civil.

Documentos necessários: Não há.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito. 

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Portaria.

Descrição dos serviços: 
Informações e encaminhamento às pessoas que chegam à Prefeitura Municipal.
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Documentos necessários: Não há.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito. 

SERVIÇOS OFERECIDOS:
PABX – Central de Telefonia e Distribuição de Ramais.

Descrição dos serviços: 
Atendimento e encaminhamento do público que procura a prefeitura por telefone.
Documentos necessários: Não há.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 07h às 19h.
Taxas: Gratuito. 

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Protocolo Interno: O setor solicitante dos serviços de correspondência traz o material a ser despachado, já envelo-

pado e etiquetado, com o nome do destinatário e remetente e a GCZ faz os devidos registros e encaminhamentos aos correios.
• Protocolo Externo: Através de um número, que é gerado pelo próprio sistema de protocolo, possibilitando a comuni-

cação entre as partes envolvidas e o acompanhamento do processo.
• Controle de contas: Lançamento das faturas (Coelba, Embasa, Telemar e Oi) e encaminhamento para a Secretaria 

de Finanças para pagamento.
• Contratos: Acompanhando os contratos relativos aos serviços de telefonia móvel, telefonia fixa, correios, chaveiro, 

assistência técnica de telefonia fixa, que atendem toda a Prefeitura, bem como dos serviços de locação de máquinas fotoco-
piadoras que atendem à Secretaria de Administração, Secretaria da Transparência e Procuradoria do município.

• Controle de serviços: Os serviços de telefonia móvel, telefonia fixa e de assistência técnica de telefonia fixa, são 
solicitados através de contato telefônico ou via e-mail.

• Higienização/Cozinha: A limpeza das salas e do pátio é feita no turno matutino. Os banheiros são limpos 02 vezes 
ao dia. O café é distribuído 02 vezes ao dia.

• Portaria: Atendimento no balcão e encaminhamento aos serviços requisitados.
• PABX – Central de Telefonia e Distribuição de Ramais: Através de 02 telefonistas, as ligações são atendidas e dire-

cionadas aos setores conforme a demanda.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Protocolo Interno: Imediato.
• Protocolo Externo: A resposta demora de 20 a 40 dias, a depender da demanda de documentos para cada 

setor responsável.

• Controle de contas: COELBA (Ligação comum – até 5 dias; Solicitação de Orçamentos – 30 dias; Estudo de rede – 
até 90 dias; Execução em caso de obras – de 120 a 180 dias a partir da data da contratação); EMBASA (Ligação de água e 
esgoto – 05 dias; Aferição de Hidrômetro – 60 dias)

• Contratos: Quando os contratos acima mencionados estão vigentes, o tempo é imediato para o atendimento.
• Controle de serviços: Resgate de linha móvel – 24 horas. Envio de chip – 6 a 8 dias úteis. Cancelamento de linhas 

telefônicas móveis – até 48 horas. Bloqueio e desbloqueio de linhas fixas – até 72 horas.
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• Higienização/Cozinha: Diário/imediato.
• Portaria: Diário/imediato.
• PABX – Central de Telefonia e Distribuição de Ramais: Imediato.

Mecanismos de comunicação com os usuários
• Gestão Eletrônica de Processos (GEP).
• Telefone: (77) 3424-8503
• Endereço: Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro. 

COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – CMP – NÚCLEO DE CONTRATOS 

Atendimento à Comunidade Interna: Todas as Secretarias.
Atendimento à Comunidade Externa: Empresas contratadas e fornecedores.
  
SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Recebimento dos contratos para solicitação de empenho.
• Solicitação dos empenhos junto à Secretaria de Finanças (SEFIN).
• Lançamento dos contratos para controle das parcelas liquidadas e pagas.
• Conferência das Notas Fiscais Eletrônicas, conforme os itens constantes dos respectivos contratos.
• Lançamento das parcelas a pagar.
• Conferência dos saldos dos contratos e respectivas parcelas a vencer.
• Lançamentos no Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA).
Documentos necessários: Não há.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• No próprio setor ou pelo sistema eletrônico disponível.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato.

Mecanismos de comunicação com os usuários
• Comunicação Interna.
• Telefone: (77) 3424-8513 / 3424-8514
• E-mail: cmp.pmvc@gmail.com
• Endereço: Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro.

COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – CMP – NÚCLEO DE REGISTRO DE PREÇOS 

Atendimento à Comunidade Interna: Todas as Secretarias.
Atendimento à Comunidade Externa: Empresas licitantes.
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 SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Elaboração da Ata de Registro de Preços.
• Coleta das assinaturas.
• Publicação no Diário Oficial do Município (DOM).
• Solicitação junto às Unidades Administrativas, o processo de aquisição (compras).
• Elaboração dos contratos de Pregões.
• Solicitação junto ao Núcleo de Contratos, os empenhos das Atas de Registro de Preços.
• Lançamentos no Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA).
Documentos necessários: Não há.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• No próprio setor ou pelo sistema eletrônico disponível.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Comunicação Interna.
• Telefone: (77) 3424-8513 / 3424-8514
• E-mail: cmp.pmvc@gmail.com
• Endereço: Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro.

 



A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural promove ações de desenvolvimento rural, a fim de fortale-
cer a agricultura sustentável, permitindo assim, a melhoria das condições de vida e trabalho dos homens e das mulheres do 
campo, tanto nos aspectos econômicos quanto sociais, culturais e ambientais. 

Telefone: (77) 3420-7012
E-mail: semagripmvc@gmail.com
Endereço: Rua Catão Ferraz, s/n – Centro. CEP: 45000-215
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.

COORDENAÇÃO DE ABASTECIMENTO – MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ÁGUA

Atendimento à Comunidade Externa: Usuários dos sistemas simplificados pertencentes à zona rural em áreas de com-
petência do município.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Manutenção do sistema simplificado de água.

Descrição dos serviços: 
A manutenção do sistema simplificado de água consiste no reparo de equipamentos como bombas, bombeadores, quadro 

de comando, rede hidráulica, reservatórios, entre outros.  
Documentos necessários: Ofício requerendo o serviço.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14 às 18h. 
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Abastecimento de água potável através de carro pipa.

Descrição dos serviços: 
Consiste no abastecimento de água potável através de carro pipa, cujo abastecimento acontece de casa em casa, na zona 

rural, em localidades não contempladas pela Embasa, Operação Pipa do Exército (administrado pela Defesa Civil) e sistema 
simplificado de água para consumo humano.  

Documentos necessários: Documento oficial (a ausência do mesmo não inviabiliza o registro, como também o atendi-
mento). O registro do pedido poderá ser feito através de ofício remetido ao secretário municipal de Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural.

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h. 
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Sistema Simplificado: O serviço é oferecido após registro no setor fazendo ser necessária a visita técnica. Em segui-

da, é realizada a programação para intervenção. Vale ressaltar que na primeira visita poderá ser sanado o problema.
• Carro Pipa: O serviço é oferecido através da solicitação do cidadão e/ou identificação pela equipe da Coordenação 
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de Abastecimento, que após o registro no setor, é realizado a programação do atendimento. Os moradores do distrito de José 
Gonçalves devem se registrar preferencialmente no Centro Administrativo em sua sede distrital.  

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• A manutenção do sistema simplificado ocorre como prioridade, exigindo um tempo definido pela demanda 

de serviços.
• O abastecimento por carro pipa é realizado em até 10 dias corridos.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3420-7034 / 3420-7032
• E-mail: sisbasemagri.pmvc@gmail.com
• Endereços: Praça Catão Ferraz, s/n – Centro.

COORDENAÇÃO DE PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA

Atendimento à Comunidade Externa: Agricultores residentes no município de Vitória da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Assistência técnica.

Descrição dos serviços: 
Levar orientações técnicas aos agricultores, de forma individual ou coletiva e em diversas localidades, sobre as principais 

culturas do município, através de visitas, dias de campo, palestras, cursos e oficinas. Levando também, novas técnicas de 
cultivo e manejo, com adaptações a realidade dos agricultores da região.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Distribuição de mudas de umbu gigante.

Descrição dos serviços: 
São distribuídas mudas de umbu gigante com o objetivo de propagar o cultivo da cultura no município, pois se trata de 

um excelente incremento de renda aos pequenos agricultores.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Distribuição de manivas selecionadas.

Descrição dos serviços:
Tem como objetivo a melhoria da qualidade das plantas da região com relação à sanidade e produtividade.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Inscrições do Garantia Safra.

Descrição dos serviços: 
Fazer as inscrições dos agricultores que se enquadram no programa Garantia Safra.
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SERVIÇOS OFERECIDOS:
Distribuição de boletos do Garantia Safra.

Descrição dos serviços:
Entregar os boletos do Garantia Safra para os agricultores inscritos no Garantia Safra.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Elaboração de projetos.

Descrição dos serviços: 
Elaborar projetos via corpo técnico, para financiamento em instituições financeiras.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Elaboração de laudos de vistoria.
 
Descrição dos serviços: 
Elaborar laudos de acompanhamento de execução de projetos ou de prorrogação de prazo para pagamento 

de financiamentos.
Documentos necessários: Declaração de Aptidão no Pronaf (DAP), RG e CPF.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h. 
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Os serviços são oferecidos via equipe técnica da secretaria de agricultura, através de requerimentos e 

programação interna. 

Tempo de resposta das demandas exigidas:
A resposta é imediata.  Já os casos de visitas na zona rural ,  o tempo máximo de atendimento é de 

aproximadamente 15 dias.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3420-7012
• E-mail: semagripmvc@gmail.com
• Endereços: Praça Catão Ferraz, s/n – Centro.

GERÊNCIAS REGIONAIS

Atendimento à Comunidade Externa: Agricultores e residentes na zona rural do município de Vitória da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Atendimento ao público.
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Descrição dos serviços: 
Registro de reivindicações de serviços na zona rural do município, bem como visitas aos locais.   
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h. 
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Atendimento por ordem de chegada e agendamento de visitas aos agricultores na zona rural. 

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• O atendimento é imediato.
• A resolução das demandas depende da complexidade e da disponibilidade orçamentária.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3420-7012
• E-mail: semagripmvc@gmail.com
• Endereços: Praça Catão Ferraz, s/n – Centro.

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS RURAIS

Atendimento à Comunidade Externa: Agricultores residentes no município de Vitória da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Manutenção de estradas.

Descrição dos serviços: 
Consiste no cascalhamento e patrolamento de estradas pertencentes à zona rural do município de Vitória da Conquista. 

Após a solicitação do cidadão ou identificação pela equipe de Coordenação de Infraestrutura e Serviços Rurais, é realizado 
a programação dos serviços, tendo para isso, em muitos casos, a necessidade de instalar os servidores nas comunidades 
durante a execução.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Limpeza de aguadas.

Descrição dos serviços: 
Consiste na limpeza de aguadas (cacimbas, açudes, barragens, dentre outros). Após a solicitação do cidadão é realizado 

a programação dos serviços, tendo para isso, em muitos casos, a necessidade de instalar os servidores nas comunidades 
durante a execução.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Aração.

Descrição dos serviços: 
Consiste na aração de pequenas propriedades, cuja finalidade é a produção alimentícia. Após a solicitação do cidadão, é 

realizado a programação dos serviços, tendo para isso, em muitos casos, a necessidade de instalar os servidores nas comu-



SECRETARIA DE AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO RURAL

nidades durante a execução.
Documentos necessários: Ofício direcionado ao secretário da pasta.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h. 
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Os serviços são oferecidos via equipe técnica da secretaria municipal de Agricultura, através de requerimentos e progra-

mação interna. 

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• A depender da demanda.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3420-7012 / 3420-7016
• E-mail: semagripmvc@gmail.com
• Endereços: Praça Catão Ferraz, s/n – Centro.

 



A Secretaria Municipal de Comunicação é responsável pela divulgação das obras, serviços e atividades realizadas pela 
Prefeitura Municipal. A SECOM também tem por finalidade assessorar as Secretarias Municipais e o Gabinete Civil em seu rela-
cionamento com os órgãos de comunicação social.

Telefone: (77) 3424-8592 / 3424-8594
E-mail: secom@pmvc.ba.gov.br
Endereço: Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro. CEP: 45040-901
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.

DIÁRIO OFICIAL – DOM

Atendimento à Comunidade Interna: Todos os setores da Prefeitura Municipal, a Administração Direta e Indireta. 
Atendimento à Comunidade Externa: Informações à imprensa, prestadoras de serviços, concessionárias e à comunidade no geral.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Publicação do Diário Oficial Eletrônico do Município.

Descrição dos serviços: 
 Instrumento oficial de comunicação dos atos oficiais que são executados diariamente no município. O Diário foi criado através 

da Lei nº1.851/2012 e regulamentado pelo Decreto nº 14.720/2012 no formato atual. Realiza-se também edições extras do DOM.
Comunidade externa que deseja realizar publicação de seus atos (conselhos) vinculados às Secretarias.
Alguns atos administrativos são encaminhados para União, Estado e Jornais de grande circulação. 
Prestação de informações sobre matérias publicadas.
Documentos necessários: A depender do serviço.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito, se for para os atos internos. Para atos externos, o município poderá cobrar valores a serem regulamentados.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Todas as secretarias têm um agente credenciado com senha de acesso ao sistema onde são lançados os atos. O sistema 

fecha todos os dias às 15h para que seja efetuada a edição do dia e publicação do Diário. O sistema é online e funciona 24h. Os 
documentos enviados até ás 15h são publicados no mesmo dia.

Oferta de treinamento aos servidores designados para operacionalização das publicações de cada secretaria.
Os Conselhos Municipais devem encaminhar os atos para a Secretaria de origem e o agente credenciado lançará a informação 

no sistema.
A depender da fonte de liberação dos recursos e do objeto a serem licitados e adquiridos, os atos oficiais (edital e demais) 

a serem publicados são encaminhados via sistema para o Diário do Estado e/ou União, e via e-mail para os jornais de grande 
circulação.

Disponibilização de servidores para publicação de edições extras emergenciais aos sábados, domingos e feriados.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Publicações inseridas no sistema após as 14h59 são publicadas no dia seguinte. 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
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Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Gestão Eletrônica de Processos (GEP).
• Telefone: (77) 3424-8569
• E-mail: secom@pmvc.ba.gov.br

COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO – NÚCLEO DE ARTES GRÁFICAS

Atendimento à Comunidade Interna: Todos os setores da Prefeitura Municipal, Administração Direta e Indireta. 

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Campanhas publicitárias do governo municipal.
• Acompanhamento de todas as atividades relacionadas à comunicação: comunicação visual, impressa, rádios.
• Criação de arte para banners, imagens para o site, adesivos, outdoor, camisas, placas, brindes e outros.
• Acompanhamento de ações e eventos das Secretarias Municipais.

Documentos necessários: A depender do serviço.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Elaboração de artes gráficas.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• 15 dias para conclusão dos processos, após a solicitação do requisitante.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Gestão Eletrônica de Processos (GEP). 
• Após provocação dos setores requisitantes. 
• Telefone: (77) 3424-8929
• E-mail: artesgraficas@pmvc.ba.gov.br

 



Compete à Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer: Promover políticas de incentivo e preservação à cultura do 
Município, em suas diversas formas de manifestação e suas múltiplas linguagens artísticas, proporcionando meios para sua 
difusão na comunidade; Incentivar o esporte em suas diversas modalidades, criando condições para o exercício do esporte 
amador como elemento incentivador para formação atlética de base; Promover a manutenção dos equipamentos culturais, 
esportivos e de lazer do Município e buscar meios necessários à manutenção e ampliação do acervo documental, catalogando 
e registrando a história cultural da cidade.

Telefone: (77) 3422-8187
E-mail: culturapmvc@gmail.com
Endereço: Rua dos Andrades, nº 231 – Centro.

CONSERVATÓRIO MUNICIPAL DE MÚSICA – CMM

Atendimento à Comunidade Externa: Toda a população de Vitória da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
O Conservatório Municipal.

Descrição dos serviços: 
Disponibiliza aulas de músicas gratuitas, sendo oferecidos cursos de piano, violão clássico, violão popular e aulas de 

teoria em paralelo.
Documentos necessários: 01 foto 3x4 (recente), RG, CPF (caso possua) e  comprovante de (originais e cópia).
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h. 
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Todo final de semestre são abertas inscrições para novos discentes, com inscrição feita pelo site da prefeitura. Após as 

inscrições, o aluno selecionado passa por testes para posteriormente dar início ao curso. 

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Aguardar chamada para a seleção de alunos.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3422-8144      
• E-mail: culturapmvc@gmail.com
• Endereços: Centro Glauber Rocha, Av. Brumado, s/n – Bairro Brasil.

SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
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BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSÉ DE SÁ NUNES

Atendimento à Comunidade Externa: Toda a população de Vitória da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Empréstimo de livros.

Descrição dos serviços:
Para habilitar o cadastro, os usuários devem se dirigir ao setor de empréstimo da Biblioteca e apresentar documento de 

identidade oficial com foto, comprovantes de residência, preenchendo assim o formulário de adesão com a norma e regula-
mento da biblioteca.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Setor de Memória da Biblioteca.

Descrição dos serviços:
Este serviço vai disponibilizar fontes de pesquisas de obras raras e especiais como as obras de José de Sá Nunes, patrono 

da Biblioteca,  enciclopédias raras de mais de 100 anos de publicação e livros da antiga biblioteca Infantil Monteiro Lobato.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Acesso às salas de leitura.

Descrição do serviço
A Biblioteca é um espaço público e democrático. Baseia-se na disponibilização de todo tipo de conhecimento à comuni-

dade e igualdade de acesso para todos, sem restrição de idade, raça, sexo e status social.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Serviço de referência.

Descrição do serviço
Setor de obras especiais como enciclopédias, dicionários, guias, almanaques, etc.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Setor de pesquisas.

Descrição dos serviços:
Livros didáticos, filosofia, religião, sociologia, psicologia, educação, direito, história, geografia, etc.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Setor de literatura brasileira e estrangeira.

Descrição do serviço:
Vários gêneros literários de diversos países.
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SERVIÇOS OFERECIDOS:
Serviço de auxílio à pesquisa.

Descrição do serviço:
Procedimentos de orientação a assuntos de interesses dos usuários e disponibilização de fontes de informação para 

fundamentação de pesquisas.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Visita guiada aos usuários.

Descrição do serviço:
Depende da agenda de programação.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Ações culturais.

Descrição do serviço:
Dia do livro infantil, dia da criança, contação de histórias, exibição de vídeos, exposições, cursos, palestras, etc. A de-

pender da agenda de programação.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Doações de livros (Projeto Proler).

Descrição dos serviços:
Doação de livros visando o Projeto Proler, que tem por missão promover a valorização da leitura e contribuir com o aumento 

do número de leitores no Brasil.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 07h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Disponibilização de amplo acervo literário para pesquisa, leitura e empréstimos, em conformidade às regras do setor.
 
Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3422-8153      
• E-mail: bibliotecamunicipaljosedesanunes@outlook.com
• Endereços: Rua Jonas Hortélio, s/n – Recreio.
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COORDENAÇÃO DE CULTURA

Atendimento à Comunidade Externa: Toda a população de Vitória da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Apoio a eventos culturais.

Descrição dos serviços: 
Apoio à realização de eventos promovidos ou apoiados pela prefeitura municipal, através da preparação de toda a estru-

tura de som, palco, toldos, banheiros químicos, gradis, tendas, camarins e contratação de atrações musicais.
Documentos necessários: Ofício.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h. 
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Estação Cidadania – Cultura J. Murilo (Praça Céus).

Descrição dos serviços:
Integra, num mesmo espaço, programas e ações culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para 

o mercado de trabalho, serviços socioassistenciais, políticas de prevenção à violência e de inclusão digital, para promover a 
cidadania em territórios de alta vulnerabilidade social das cidades brasileiras. Os serviços são oferecidos mediante as inscri-
ções e solicitações via ofício, de forma gratuita. 

Documentos necessários: RG, CPF e comprovante de residência;
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS: 
Desenho (08h às 12h e 14h às 17h)
Ballet (08h às 12h e 14h às 19h)
Teatro (08h às 12h e 14h às 22h) 
Capoeira (19h30 às 21h) 
Hip-hop (19h30 às 21h)
Quadra poliesportiva (07h às 22h)
Biblioteca (08h às 12h e 14h às 18h)
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Teatro Carlos Jeovah.

Descrição dos serviços:
Empréstimo do teatro para realização de eventos culturais de acordo com a natureza do espaço. É oferecido o teatro com 

equipamento de som e luz e um técnico para operá-los. 
Documentos necessários: Ofício, RG, CPF e comprovante de residência.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.



SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, 
ESPORTE E LAZER

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Através do apoio a eventos, oferta de atividades culturais e cessão de espaços para realização de atividades culturais. 
Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato, a depender da disponibilidade.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3422-3890      
• E-mail: culturapmvc@gmail.com
• Endereços: Rua dos Andrades, nº 231 – Centro.

COORDENAÇÃO DE ESPORTES

Atendimento à Comunidade Externa: Toda a população de Vitória da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Escolinhas de basquete, voleibol, futebol e futsal.

Descrição dos serviços: 
As escolinhas de esportes recebem alunos com idade acima de 07 anos. Para fazer a matrícula em nossas escolinhas é 

necessário, os pais ou responsável, estar presente para preencher a ficha de inscrição como documento de identificação. Na 
praça Norberto Aurich funcionam as escolinhas de basquete, futebol feminino, futebol masculino, além de babas de futebol 
e futsal. 

Documentos necessários: RG, CPF e comprovante de residência.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h. 
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Cessão de uso de equipamentos esportivos.

Descrição dos serviços:
A cessão de uso dos equipamentos ocorre mediante protocolo de solicitações via ofício com especificações dos dias e 

horários com apresentação de documentos de identificação. Esse processo funciona para utilização dos equipamentos para 
os babas, treinos e eventos. 

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Ginásio de Esportes Raul Ferraz.

Descrição dos serviços:
Na área interna (atualmente fechada para reforma) acontecem campeonatos, eventos esportivos, culturais e religiosos. 

Já na área externa os praticantes de esportes ao ar livre (vôlei de areia, skates, BMX e futebol) podem utilizar as áreas sem 
prévio agendamento.
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SERVIÇOS OFERECIDOS:
Estádio de Futebol Edvaldo Flores.

Descrição dos serviços:
Acontecem atividades esportivas diversas, sendo necessário prévio agendamento.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Estádio de Futebol Lomanto Júnior.

Descrição dos serviços:
O campo gramado, em virtude de abarcar competições oficiais da CBF e FBF, tem uso restrito, entretanto a área da pista 

é aberta aos praticantes de atletismo.
Documentos necessários: Ofício, RG, CPF, comprovante de residência, quando necessário agendamento.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

De que forma os serviços são oferecidos?
Oferta de atividades esportivas suporte a campeonatos e cessão de equipamentos. 

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato, a depender da disponibilidade.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3422-8976      
• E-mail: coord.esportepmvc@gmail.com
• Endereços: Ginásio de Esportes Raul Ferraz, Rua Panamá s/n – Bairro Jurema.

MEMORIAL RÉGIS PACHECO

Atendimento à Comunidade Externa: Toda a população de Vitória da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Museu permanente.

Descrição dos serviços: 
Museu permanente com diversas obras plásticas de artistas conquistenses como Orlando Celino, J. Murilo, Adilson San-

tos, Silvio Jessé, entre outros. Consta também o acervo pessoal do Governador Régis Pacheco, o Museu Político com pinturas 
de todos os prefeitos de Vitória da Conquista, e escritos da professora conquistense Heleuza Câmara. 

No museu acontece também apresentações musicais, visita guiada, debates sobre políticas culturais, cineclube e espaço 
ao público para oferecimento de palestras e oficinas.  

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h. 
Taxas: Gratuito.
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SERVIÇOS OFERECIDOS:
Cine Centro.

Descrição dos serviços: 
Criado em abril de 2019, o equipamento oferece cinema de arte seguido de comentários e debates. São mostras temáticas 

mensais no período de abril à dezembro para o público diverso, respeitando a classificação indicativa de cada filme.
Horários de atendimento: Todas as quartas-feiras, a partir das 18h30.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Através da visita ao Memorial Régis Pacheco. 

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3421-9165
• E-mail: culturapmvc@gmail.com
• Endereços: Alameda Dom Celso José Pinto da Silva, defronte à Praça Tancredo Neves.

 



É o órgão responsável pelas políticas públicas de Assistência Social e de Direitos Humanos. A secretaria desenvolve polí-
ticas voltadas para a mulher e para o idoso, diversidade sexual, além de atuar nos campos de Habitação de Interesse Social 
e Segurança Alimentar e Nutricional, garantindo atenção à criança e ao adolescente. A missão é atender cidadãos e grupos 
que se encontram em situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social.

Telefone: (77) 3429-9416
E-mail: semdes@pmvc.ba.gov.br
Endereço: Av. Juracy Magalhães, n° 182 – Jurema. CEP: 45023-490

CENTRO DE CONVIVÊNCIA CONQUISTA CRIANÇA

Atendimento à Comunidade Externa: Crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 18 anos em situação de vulnerabi-
lidade social, risco pessoal e social, do município de Vitória da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Centro de Convivência Conquista Criança.

Descrição dos serviços:
Desenvolvimento de um trabalho sociopedagógico, baseado na educação para o exercício da cidadania e fortalecimento 

de laços de convivência familiar e comunitária, visando o atendimento às crianças e adolescentes em situação de vulnera-
bilidade e risco pessoal e social, do município de Vitória da Conquista, assegurando-lhes o respeito e a garantia dos direitos 
estabelecidos pela Lei Nº 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), promovendo e difundindo uma nova cons-
ciência social, de forma a lhes proporcionar os meios necessários à construção de sua cidadania plena.

Documentos necessários: Documento do responsável, documento da criança, cartão do SUS, comprovante de endereço e 
declaração de atendimento pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 07h às 17h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
São oferecidas aos usuários, nos dois turnos, atividades esportivas e socioculturais educativas, atendimentos individuais 

e coletivos realizados por técnicos de referência, em conjunto com educadores sociais e oficineiros. É realizado também o 
atendimento às famílias através de busca ativa, trabalhando a matricialidade e territorialização com técnicos e gerentes dos 
CRAS nos territórios onde os usuários estão inseridos. 

 O serviço é oferecido, em formato de oficinas em sala e em outros espaços, para os usuários de forma geral. As atividades 
temáticas são realizadas de acordo com ao perfil dos usuários e com as demandas identificadas, de forma individualizada ou 
em grupos com demandas similares. 

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Tempo médio de 10 dias úteis, a depender da solicitação.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
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Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3422 8135 / 3421 5518
• E-mail: conquistacrianca@gmail.com
• Atendimento presencial na sede da SEMDES: Rua D, s/n – Bairro Cidade Modelo.

CRAV - CENTRO DE REFERÊNCIA ALBERTINA VASCONCELOS

Atendimento à Comunidade Externa: Mulheres do município, a partir dos 18 anos, que estejam em situação de violência 
de gênero.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Atendimento à mulher em situação de violência.

Descrição dos serviços:
Atendimento psicossocial e orientação jurídica à mulher em situação de violência. Qualquer mulher a partir dos 18 anos 

que esteja em situação de violência de gênero (física, psicológica, moral, sexual e patrimonial), independente de ter registra-
do a ocorrência na Delegacia de Atendimento à Mulher. Esse serviço segue a Norma Técnica de Uniformização dos Centros de 
Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, Brasília, 2006. 

Disponível em: http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/publicacoes/outros-artigos-e-publicacoes/norma-tecnica-de-uniformizacao-cen-
tros-de-referencia-de-atendimento-a-mulher-em-situacao-de-violencia

Documentos necessários: Documentos pessoais ou carta de encaminhamento, quando conduzida pela Rede de 
Atenção à Mulher.  

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 07h às 17h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Através de palestras, entrevistas, eventos, parcerias, reuniões com a Rede de Atenção à Mulher, materiais de comunica-

ção impressos e mídias sociais.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Caso a mulher procure o serviço presencialmente, o acolhimento é realizado de imediato. Posteriormente, são agen-

dados os próximos atendimentos.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3424-5325 
• E-mail institucional: crav.pmvc@gmail.com
• Endereço: Rua Jesiel Norberto, nº 40 – Candeias.
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COORDENAÇÃO DE RENDA E CIDADANIA

Atendimento à Comunidade Externa: Toda a comunidade do município de Vitória da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). 
• Programa Bolsa Família (PBF).
• Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (ACESSUAS Trabalho).
• Gestão de benefícios.
• Atendimento social e jurídico.

Descrição dos serviços:
Cadastro Único: Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou de até três salários 

mínimos no total.
Programa Bolsa Família: Famílias em situação de pobreza e extrema pobreza (com cadastros atualizados nos últimos 

24 meses), famílias com renda mensal por pessoa de até R$ 89,00 ou renda mensal de R$ 89,01 até R$ 178,00, desde que 
possuam crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos em sua composição. 

ACESSUAS Trabalho: Indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, residentes no território de Vitória da Con-
quista, com idade a partir de 14 a 59 anos.

Documentos necessários: Documento oficial com foto, CPF e Número de Identificação Social (NIS).
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 07h às 19h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Através de atendimentos pessoais ao público beneficiário e eventos da Prefeitura Móvel (equipes itinerantes que realizam 

visitas domiciliares nas zonas urbanas e rurais para cadastramento e atualização das famílias no CadÚnico). Também são 
realizadas oficinas temáticas sobre o mundo do trabalho e orientações profissionais individualizadas, com psicólogos nas 
zonas urbanas e rurais, direcionadas ao público do programa ACESSUAS Trabalho. 

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• A depender do serviço solicitado.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-9437
• E-mail: inclusaosocial@semdes.pmvc.ba.gov.br
• Atendimento presencial na sede da SEMDES: Av. Juracy Magalhães, n° 182 – Jurema.

COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE

Atendimento à Comunidade Externa: Pessoas em situação de vulnerabilidade social, conforme descrição a seguir.
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SERVIÇOS OFERECIDOS:
Centro de Referência Especializado de Assistência Social  (CREAS).

Descrição dos serviços:
Serviço de apoio, orientação e acompanhamento às famílias, com um ou mais de um de seus membros, em situação de 

ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações direcionadas à promoção de direitos, à preservação e 
fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais, para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante 
do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem às situações de risco pessoal e social. 

Tem como público alvo famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de violência física, psico-
lógica, negligência, violência sexual (abuso ou exploração), afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida 
socioeducativa ou de proteção, tráfico de pessoas, situação de rua e mendicância, abandono, vivência de trabalho infantil, 
discriminação em decorrência da orientação sexual, raça ou etnia, entre outras formas de violação de direitos decorrentes de 
situações que provocam danos e agravos à condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem-estar, assim como 
o descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF) e do Programa de Erradição do Trabalho Infantil 
(PETI).

LOCAIS DE ATENDIMENTO:
• CREAS Central I: Av. Bartolomeu de Gusmão, nº 700 – Centro.
       Telefone: (77) 3422-8200

• CREAS Central II: Rua 10 de Novembro, nº 790 – Recreio. 
 Telefone: (77) 3420-5950

• CREAS Rural I: José Gonçalves: Rua Texas, nº 9 – Distrito de José Gonçalves. 
 Telefone: (77) 3420-8959 / 3402-6175

• CREAS Rural II: Praça Ramiro Silva, s/n – Bate Pé.
 Telefone: (77) 3420-8959 / 3402-2278

• CREAS POP - Adulto: Rua Augusto Seixas, s/n, ao lado da Biblioteca Municipal – Loteamento Conquistinha. 
 Telefone: (77) 3422-7246

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (CENTRO POP).

Descrição dos serviços:
Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. Tem a finalidade de 

assegurar atendimento e atividades direcionadas ao desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva do fortalecimento de 
vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida.

Oferece trabalho técnico para a análise das demandas dos usuários, orientação (individual e coletiva) e encaminhamen-
tos a outros serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas que possam contribuir na construção da autonomia, 
da inserção social e da proteção às situações de violência.
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LOCAIS DE ATENDIMENTO:

Telefone: (77) 3422-7246
Endereço: CENTRO POP Criança e Adolescente – Av. Crescêncio Silveira, 46 – Centro. 
Horários de atendimento: 24h – tempo integral.
Taxas: Gratuito.

Telefone: (77) 3422-7246
Endereço: CENTRO POP Adulto – Rua Augusto Seixas, s/n, Conquistinha – Recreio.
Horários de atendimento: 24h – tempo integral.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida e de presta-

ção de serviços à comunidade (CREAS NOVO OLHAR).

Descrição dos serviços:
O serviço de medida socioeducativa atende e acompanha adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioedu-

cativas em meio aberto, determinada judicialmente, contribuindo para o acesso a direitos e à ressignificação de valores na 
vida pessoal e social dos adolescentes e jovens. 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) oferece o serviço de proteção social a adolescentes 
em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). O 
serviço de medidas socioeducativas em meio aberto possui interface com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(SINASE), devendo, assim, compor o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.

Tem como público alvo adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em cumprimento de me-
dida socioeducativa de liberdade assistida e de prestação de serviços à comunidade, aplicada pela Justiça da Infância e da 
Juventude ou, na ausência desta, pela Vara Civil correspondente e suas famílias.

Telefone: (77) 3420-8951
Endereço: Rua 10 de Novembro, nº 790 – Centro.
Horários de atendimento: 24h – tempo integral.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Serviço especializado em abordagem social.

Descrição dos serviços: 
Serviço ofertado, de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e 

busca ativa que identifique a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, 
dentre outras condições que ferem o bem-estar social do indivídio. Deverão ser consideradas localidades como praças, en-
troncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam atividades laborais, locais de intensa circulação de 
pessoas, existência de comércio, terminais de ônibus, trens, metrô e outros sítios.

O serviço deve buscar a resolução de necessidades imediatas e promover a inserção na rede de serviços socioassisten-
ciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia dos direitos. Tem como público-alvo crianças, adolescentes, 
jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência.

Horários de atendimento: 24h – tempo integral.
Taxas: Gratuito.



SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Programação de erradicação do trabalho infantil (PETI).

Descrição dos serviços: 
O PETI é um dos programas do Governo Federal, de âmbito nacional, que articula um conjunto de ações visando retirar 

crianças e adolescentes, com idade inferior a 16 anos, da prática do trabalho precoce, exceto na condição de aprendiz, a partir 
de 14 anos. No âmbito do Ministério de Desenvolvimento Social (MDS), contempla a transferência de renda, o trabalho social 
com famílias ofertado pela Proteção Social Especial (PSE) e a Proteção Social Básica (PSB), além dos serviços de convivência 
e fortalecimento de vínculo para crianças e adolescentes retirados do trabalho infantil. 

Tem como público alvo famílias com crianças e adolescentes até os 16 anos em situação de trabalho infantil.
Telefone: (77) 3429-9433
Endereço: Av. Juracy Magalhães, 182 – Jurema.
Horários de atendimento: 24h – tempo integral.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Serviço de acolhimento em família acolhedora.

Descrição dos serviços: 
Serviço que organiza o acolhimento de crianças e adolescentes, afastados da família por medida de proteção, em resi-

dência de famílias acolhedoras cadastradas, até que seja possível o retorno à família de origem ou, na sua impossibilidade, 
o encaminhamento para adoção. O serviço é responsável por selecionar, capacitar, cadastrar e acompanhar as famílias aco-
lhedoras, bem como realizar o acompanhamento da criança e/ou adolescente acolhido e sua família de origem. 

Para fazer a inscrição, basta entrar no site http://familiaacolhedora.pmvc.ba.gov.br e se cadastrar. Após o cadastro, o 
interessado receberá uma ligação da equipe Família Acolhedora para agendamento de visita de avaliação, e aquelas que 
atenderem ao perfil serão devidamente capacitadas para acolher a criança ou adolescente recebendo acompanhamento da 
equipe técnica do Serviço de Acolhimento. O fundamental é ter disposição afetiva e emocional para participar de uma ação 
que pode mudar a vida de uma criança e de sua família. 

Tem como público alvo crianças e adolescentes, inclusive aqueles com deficiência, aos quais foi aplicada medida de 
proteção, por motivo de abandono ou violação de direitos, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente 
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

Telefone: (77) 3420-8953
Endereço: Rua 10 de Novembro, nº 790 – Centro.
Horários de atendimento: 24h – tempo integral.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
A Proteção Social Especial organiza, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a oferta de serviços, pro-

gramas e projetos de caráter especializado, destinado às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com 
violação de direitos. Tem o objetivo de contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento 
de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e 
social, por violação de direitos.
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Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato.

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Atendimento à Comunidade Externa: Aquisição de alimentos e hortas comunitárias - agricultores oriundos da reforma 
agrária, produtores em hortas comunitárias, quilombolas e mulheres. 

Restaurante popular: moradores de rua, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade social, trabalhadores do comér-
cio, ambulantes, estudantes e trabalhadores em geral.

SERVIÇOS OFERECIDOS
Programa de aquisição de alimentos.

Descrição dos serviços: 
Tem como objetivo garantir o acesso a alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às populações em 

situação de insegurança alimentar e nutricional, promovendo assim, a inclusão social no meio rural através do fortalecimento 
da agricultura familiar.

Documentos necessários: 
• Agricultores: RG, CPF, comprovante de residência e Declaração de Aptidão (DAP) ao Programa Nacional de Fortaleci-

mento da Agricultura Familiar (PRONAF).
• Beneficiários/Entidades socioassistenciais: RG, CPF, comprovante de residência do Diretor(a) responsável e registro 

da entidade no Conselho Municipal de Assistência Social. 
• Beneficiários/Equipamentos Governamentais: RG, CPF, comprovante de residência do Diretor(a) responsável.
Telefone: (77) 3420-8953
Endereço: Rua 10 de Novembro, nº 790 – Centro.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 07h às 12h e 13h às 17h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Restaurante Popular.

Descrição dos serviços: 
O Restaurante Popular de Vitória da Conquista tem o limite de atendimento de 1.000 refeições por dia e oferece refeições 

saudáveis, nutricionalmente balanceadas e originadas de processos seguros, de forma a garantir a dignidade ao ato de se 
alimentar às pessoas em situação de insegurança alimentar. 

Endereço: Rua Yolanda Fonseca, nº 18, (próximo ao Ginásio de Esportes) – Jurema.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 11h às 14h.
Taxas: Sim, sob consulta dos serviços.
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SERVIÇOS OFERECIDOS
Hortas comunitárias.

Descrição dos serviços: 
Tem como objetivo aumentar a oferta de alimentos de elevado poder nutritivo e melhorar as condições de vida de grupos 

sociais em situação de insegurança alimentar, por intermédio da implantação e apoio às hortas comunitárias em espaços 
disponíveis na comunidade e produtores de hortaliças e alimentos que comercializam no próprio bairro e em feiras livres. 
Atende famílias de bairros carentes, principalmente mulheres.

Telefone: (77) 3425-0181
Endereços: Horta Comunitária do CSU, Av. Deraldo Mendes, nº 1291 – Bateias.
Horta Comunitária do Vila América, Via Local Quatro G, nº 423 – Vila América.
Horta Comunitária do Jardim Valéria, Rua L, nº 13 – Jardim Valéria.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 07h às 12h e 13h às 17h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Atendimento presencial ou por telefone.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• A depender do serviço solicitado.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3425-0181
• E-mail: setorsan@gmail.com
• Atendimento presencial: Rua Síria, nº 90 – Ipanema.

GERÊNCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS HABITACIONAIS

Atendimento à Comunidade Externa: Pessoas em situação de vulnerabilidade habitacional residente no município.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Atendimento aos beneficiários e não beneficiários, junto ao Sistema de Programa de Habitação Minha Casa 

Minha Vida. 
• Sindicâncias e visitas domiciliares com o objetivo de verificar as condições de moradia e vulnerabilidade social.
• Acompanhamento da execução de projetos sociais habitacionais. 

Descrição dos serviços:
Gerenciar o Programa Minha Casa Minha Vida, planejar e elaborar projetos de aquisição de unidades habitacionais e/ou 

reforma de unidades habitacionais, além de desenvolver projetos técnicos sociais aos beneficiários dos programas habitacio-
nais. É o setor que realiza o cadastro e a triagem dos possíveis contemplados nos programas habitacionais.

Documentos necessários: RG, CPF, Certidão de Nascimento, comprovante de residência.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.
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DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Atendimento na sede e visitas aos residenciais. 

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-9428   
• E-mail: habitaçãopopular@pmvc.ba.gov.br
• Atendimento presencial: Av. Juracy Magalhães, n° 182 – Jurema.

REDE DE ATENÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Atendimento à Comunidade Externa: Jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e comuni-
dade em geral.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Oficinas de inclusão digital (Informática Básica, Power Point, Excel, montagem e manutenção de computador) com 

periodicidade semestral.
• Execução de projetos angariados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
• Execução do Projeto Mudando Destinos e o Projeto Cidadão Aprendiz. 
• Articulação das ações do Selo UNICEF no município.

Descrição dos serviços: 
A Rede de Atenção e Defesa da Criança e do Adolescente atua como órgão articulador da política da infância e adolescên-

cia no município. A Rede participa direta e ativamente na construção das ações e principais campanhas no que se refere à 
criança e adolescente em vulnerabilidade e risco social, além de articular e propor ações atuando juntamente com o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na captação de recursos ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. 

Para o público em geral, oferece oficinas de informática básica e montagem e manutenção de computadores, como tam-
bém executa projetos de aprendizagem e qualificação profissional para adolescentes em vulnerabilidade e risco social.  

Documentos necessários para inscrição nos cursos de informática: RG, comprovante de matrícula e de residência.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Para participar das oficinas de informática e dos projetos, o adolescente deve fazer a inscrição no período de matrículas. 

Para alguns projetos, é necessário o preenchimento de pré-requisitos. 

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato.
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Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3424-8917
• E-mail: radca@semdes.pmvc.ba.gov.br.
• Atendimento presencial: Praça Tancredo Neves, nº 116 – Centro.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

Atendimento à Comunidade Externa: Idosos a partir de 60 anos.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Grupos de convivência com educadores sociais. 
• Oficina de letramento. 
• Oficina de informática. 
• Oficina de dança. 
• Oficina de artesanato (pintura em tecido e material reciclável). 
• Grupo de convivência com educadores sociais. 
• Oficina de música.
• Oficina de teatro. 
• Oficina de flauta.

Descrição dos serviços: 
Nos grupos de convivência que funcionam no Centro de Convivência do Idoso, são desenvolvidas atividades lúdicas, 

educativas e culturais, rotineiras do programa. As reuniões nestes grupos são quinzenais e obedecem ao planejamento da 
coordenação, elaborado em conjunto com os participantes. Buscando garantir o usufruto dos direitos das pessoas idosas à 
educação, à saúde, à cultura, ao lazer e a uma melhor qualidade de vida.  

Documentos necessários para inscrição: RG, CPF, NIS (não é obrigatório), comprovante de residência.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 16h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
O usuário se apresenta no Centro de Convivência do Idoso com os documentos e após uma a duas semanas assistindo as 

reuniões, é inserido em todos os serviços. 

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3422-8212
• E-mail: vivenciaidoso@gmail.com
• Atendimento presencial: Rua Zeferino Correia, nº 11 – Centro.
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COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

Atendimento à Comunidade Externa: Pessoas em situação de vulnerabilidade, crianças, jovens e adultos, idosos, ges-
tantes e beneficiários de programas sociais.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Víncu-

los (SCFV).

Descrição dos serviços: 
Consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva da 

família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qua-
lidade de vida. 

Além disso, é ofertado o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de forma complementar ao trabalho 
social com famílias, através de atendimentos em grupo. São atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre 
outras, de acordo com a idade dos usuários. É uma forma de intervenção social planejada com a proposta de criar situações 
desafiadoras, estimular e orientar os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coleti-
vas e familiares. O Centro de Convivência do Idoso também oferta este serviço no município. 

Documentos necessários: RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, NIS, e cartão SUS. 
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Programa de Integração Social (PIS), Programa Criança 

Feliz e ACESSUAS TRABALHO (executado nas unidades de Proteção Social Básica, mas coordenado pela Coordenação de Renda 
e Cidadania).

Descrição dos serviços: 
De caráter intersetorial, envolve várias políticas públicas com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das 

crianças na primeira infância, apoiar a gestante e a família nos cuidados perinatais, além da colaboração no exercício da 
parentalidade e no fortalecimento de vínculos. 

Documentos necessários: RG, CPF, comprovante residência, título de eleitor, NIS, cartão SUS.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Benefício de Prestação Continuada (BPC) e Benefício Eventual.

Descrição dos serviços:
O BPC é um benefício de renda, no valor de um salário mínimo, para pessoas com deficiência de qualquer idade ou para 

idosos com idade de 65 anos ou mais que apresentam impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual 
ou sensorial e que, por isso, apresentam dificuldades para a participação e interação plena na sociedade. 
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O Benefício Eventual é previsto pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e oferecido pelos municípios e o Distrito 
Federal aos cidadãos e às suas famílias que não têm condições de arcar por conta própria com o enfrentamento de situações 
adversas ou de fragilidade da manutenção do cidadão e sua família.  

Documentos necessários: RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, NIS, cartão SUS.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Oferta e encaminhamentos para a retirada de segunda via de documentos (Certidão de Nascimento, Certidão de Casa-

mento e Certidão de Óbito), Passe Livre Intermunicipal, Passe Livre Interestadual e confecção da Carteira do Idoso.

Documentos necessários: Sob consulta no ato do atendimento.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.
 
DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• PAIF - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família: Oferece atendimento às famílias, visitas domiciliares, 

orientações e encaminhamentos a outros serviços e políticas públicas. Também apoia ações comunitárias, por meio de pales-
tras, campanhas e eventos, ajudando a comunidade na construção de soluções para o enfrentamento de problemas comuns 
à comunidade.

• SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: Realiza atendimentos em grupo como atividades 
artísticas, culturais, de lazer e esportivas, dentre outras, de acordo com a idade dos usuários. É uma forma de intervenção 
social planejada   com o intuito de criar situações desafiadoras, estimular e orientar os usuários na construção e reconstrução 
de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares.

• Centro de Convivência do Idoso: Oferta serviços de convivência e fortalecimento de vínculo à pessoa idosa. Espaço 
de convivência comunitária e de conhecimento dos direitos da pessoa idosa. Desenvolve atividades de lazer como baralho, 
dominó, dama, oficinas de artesanato, música, dança, pintura em tecido, além de aulas de informática, passeios turísticos 
no município, palestras e oficinas de letramento, visitas ao salão de beleza e bailes.

• Programa Primeira Infância no SUAS: A Visita Domiciliar constitui a estratégia fundamental do programa. As visitas 
são realizadas pelos visitadores, onde é realizado o preenchimento de formulários específicos, um cronograma de visitas e 
atividades para estimulação adequada à criança a partir do diagnóstico inicial de seu desenvolvimento.

• BPC - Benefício de Prestação Continuada: O cidadão procura o CRAS de seu território para receber as informações 
e os apoios necessários para requerê-lo. Para ter direito, é necessário que a renda, por pessoa do grupo familiar, seja menor 
que 1/4 do salário mínimo vigente.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
Os encaminhamentos para programas, benefícios e projetos são feitos de forma imediata e/ou após o atendimento. A 

inserção nos serviços PAIF e no SCFV é feita de acordo com a disponibilidade do usuário, no entanto, existem respostas sub-
jetivas que serão alcançadas de forma processual.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-9408 / 3429-9430
• E-mail: protecaobasica@semdes.pmvc.ba.gov.br
• Atendimento presencial: Av. Juracy Magalhães, nº 182 – Jurema.

 



A Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista é composta por 174 unidades escolares, sendo 143 escolas 
(94 na zona rural e 49 na urbana) e 31 creches (23 municipais e 8 conveniadas). Mais de 44 mil alunos são atendidos na Rede 
Municipal de Ensino por 1.791 professores, entre contratados e efetivos. O compromisso da Secretaria Municipal de Educação 
é melhorar, cada vez mais, a qualidade da educação no município de Vitória da Conquista em seus aspectos pedagógicos, de 
infraestrutura e de valorização dos profissionais. Para tanto, conta com cerca de 4.000 servidores.

Telefone: (77) 3429-7750
E-mail: cpdsmed@gmail.com
Endereço: Rua Siqueira Campos, nº 1.842, Vila Emurc – Candeias.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.

CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA O ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM SURDEZ - CAS 

Atendimento à Comunidade Externa: Surdos, pessoas com deficiência auditiva e, sempre que possível,  surdo/
cegos, preferencialmente em unidades da rede pública de saúde (SUS), delegacias, tribunais e espaços de retirada de 
documentação pessoal.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Cursos de capacitação e formação profissional para atendimento às pessoas com surdez, deficiência auditiva e 

surdo-cegueira, além da promoção de cursos de formação continuada à comunidade, aos professores e profissionais da edu-
cação para atendimento ao aluno. 

• Produção de material bilíngue.
• Promoção de formação de intérprete (Libras) e guia. 
• Promoção de formação de instrutor de Libras. 
• Tradução e interpretação em Libras, em espaços públicos ou privados. 

Descrição dos serviços: 
São ofertados os cursos Básico e Intermediário de Libras, Técnicas de Tradução e Interpretação de Libras, Formação em 

Atendimento Educacional Especializado para Surdez, além de orientação metodológica na área de educação de surdos e orien-
tação metodológica de Libras para o ensino da Língua Portuguesa na modalidade Escrita Para Surdos.

Núcleo criado por uma política do Governo Federal, implementada pela Secretaria de Direitos Humanos (SDH), em parceria 
com estados e municípios, promovendo cidadania às pessoas surdas.  O serviço disponibiliza gratuitamente intérpretes da 
Língua Brasileira de Sinais para intermediar a  comunicação entre os usuários surdos com os atendentes de serviços públicos 
ou privados.

Documentos necessários: 
• Para inscrição nos cursos de Libras: Carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e certificado e/ou his-

tórico de conclusão do Ensino Médio.
• Para atendimento na Central de Interpretação de Libras: Carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
O Centro de Capacitação para o Atendimento às Pessoas com Surdez (CAS) atende em dias úteis em turno noturno (curso 

de Libras) e aos sábados periodicamente realizando cursos de formação. 
Atendimento ao surdo em condições de emergência, tais como estupro, violência doméstica, atendimento familiar, etc. 

Situações que ocorrerem fora do horário normal de atendimento, serão atendidas por uma equipe de plantão.
• Vinculado à equipe de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação, o CAS dá suporte aos discentes ma-

triculados na Rede Municipal de Ensino e promove apoio pedagógico às unidades, além do suporte de referência às demais 
cidades, caso for necessário e solicitado.

• A Central de Interpretação atua em serviços com agendamento prévio, dando suporte ao público alvo na marcação 
de consultas médicas, em solicitações de emissão de documentos pessoais (CPF, carteira de identidade, carteira de trabalho, 
passaporte, entre outros), cadastramentos nos programas sociais governamentais, consultas de situação de benefícios, auxí-
lios nas consultas de benefícios ao trabalhador (FGTS, Seguro-Desemprego, vagas de emprego no SINE, entre outros) e apoios 
a realizações de denúncias no Disque100 e demais canais de denúncias.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Através de agendamentos conforme a demanda.

Mecanismos de comunicação com os usuários
• Telefone: (77) 3422-7845
• E-mail: cilvcapmvc@gmail.com
• Atendimento presencial: Praça Tancredo Neves, n°116 – Centro.

TRANSPORTE ESCOLAR

Atendimento à Comunidade Externa: Alunos da Rede Municipal de Ensino.

SERVIÇOS OFERECIDOS
Transporte escolar. 

Descrição dos serviços: 
Serviço oferecido aos alunos do Ensino Fundamental, devidamente matriculados na Rede Municipal de Vitória da Con-

quista, que moram na zona rural e/ou residem a uma distância superior a dois quilômetros da escola. Para ter acesso ao 
transporte escolar os pais ou responsáveis devem informar a necessidade no momento da matrícula.

Documentos necessários: Aqueles solicitados no momento da matrícula.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Através da informação da necessidade de transporte escolar no ato da matrícula. Os alunos serão distribuídos nas rotas 

licitadas, sendo informado dos horários e roteiros no início do ano letivo.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
Se já existir veículo com vaga no roteiro solicitado, o atendimento é imediato, se não existir, os técnicos do setor de trans-

porte vão efetuar estudos para licitar o transporte.
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Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-7786
• E-mail: smedvc.transporte@gmail.com
• Atendimento presencial: Rua Siqueira Campos, nº 1.842, Vila Emurc – Candeias.

PROJETO EDUCARTE 

Atendimento à Comunidade Externa: Alunos da rede municipal de ensino prioritariamente.

SERVIÇOS OFERECIDOS
Modalidades de dança, música, artesanato, pintura facial, xadrez, karatê, esportes, capoeira e Educação de Jovens e 

Adultos (EJA).

Descrição dos serviços: 
O Projeto Educarte atende diariamente as escolas da rede municipal de ensino, garantindo a atividade complementar dos 

professores da rede, bem como todas as ações das demais secretarias que compõe a prefeitura.
Documentos necessários: Comprovante de matrícula na rede de ensino.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Instrutores das modalidades específicas aplicam as atividades planejadas em todas as unidades escolares da Rede 

Municipal de Educação, durante o período em que os professores regentes estão em planejamento.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• A depender da demanda.
• São atendidas 13 escolas diariamente, além de creches e eventos como Prefeitura Móvel, Educarte no CRAS/CREAS, etc.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-7750
• E-mail: projetoeducarte2017@gmail.com
• Atendimento presencial: Rua Siqueira Campos, nº 1.842, Vila Emurc – Candeias.

COORDENAÇÃO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

Atendimento à Comunidade Interna: Servidores da SMED e unidades municipais de ensino.
Atendimento à Comunidade Externa: Empresários, fornecedores e prestadores de serviços.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitação.
setor é responsável por fazer a cotação, elaborar o termo de referência, confeccionar o edital, marcar e gerenciar o pregão 

eletrônico, além de adjudicar e homologar.
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• Publicação e acompanhamento das Atas de Registro de Preços. 
Serviço direcionado à elaboração do termo de referência, análise da documentação, confecção e publicação da Ata.
• Serviço de Compra direta. Cotação dos itens que se deseja comprar, análise de documentação da melhor proposta e 

encaminhamentos para empenho.
• Cadastramento dos fornecedores do Sistema de Cadastro Unificado De Fornecedores (SICAD). 

Descrição dos serviços: 
Conferir a documentação dos prestadores, cadastrar no SICAD, bem como atualizar as certidões negativas e arquivar as 

documentações.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Lançamento dos processos no Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA).

Descrição dos serviços: 
Digitalizar todos os processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitação, lançamento de processos no SIGA e E&L 

(Sistema de Processos).
Documentos necessários: A depender do serviço.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.
 
DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
O serviço é oferecido aos setores internos da secretaria de acordo com as demandas encaminhadas por eles, segundo 

suas necessidades e disponibilidade orçamentária, além do atendimento ao público externo.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• A depender do serviço solicitado.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-7785
• E-mail: compras@smed.pmvc.ba.gov.br
• Atendimento presencial na sede da SMED: Rua Siqueira Campos, nº 1842 – Candeias.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TESOURARIA 

Atendimento à Comunidade Interna: Gabinete e servidores da Secretaria Municipal de Educação (SMED).
Atendimento à Comunidade Externa: Empresários, fornecedores e prestadores de serviços.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Realização de pagamentos a prestadores.

Descrição dos serviços: 
Pagamentos por ordem bancária (TED, DOC e conciliação bancária) em relação aos serviços prestados e/ou 

materiais adquiridos.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Documentos necessários: A depender do serviço.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.
 
DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Através da requisição de pagamento através das liquidações feitas pelo setor responsável da SMED, além de atendimento 

ao público e busca pela resolução das demandas.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato, a contar da data de liquidação.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-7757
• E-mail: fme@smed.pmvc.ba,gov.br
• Atendimento presencial na sede da SMED: Rua Siqueira Campos, nº 1842 - Candeias



A Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária tem por finalidade executar a política financeira do municí-
pio, sendo de sua responsabilidade: controlar os serviços da dívida pública interna e externa; impostos, taxas, contribuições e 
outras rendas do município, fiscalizando a cobrança; operações de crédito; questões oriundas de interpretação e aplicação de 
leis e regulamentos fiscais, tributários e contábeis, em nível administrativo; orientar o contribuinte no cumprimento de suas 
obrigações fiscais; além de diversas demandas internas.

Telefone: (77) 3424-8542
E-mail: sefin@pmvc.ba.gov.br
Endereço: Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro. CEP: 45040-901.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 17h.

RECEITAS DIVERSAS (BALCÃO DE ATENDIMENTO)

Atendimento à Comunidade Externa: Toda a população de Vitória da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS E DESCRIÇÃO:
• Cadastro do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).
• Emissão de guias de pagamento de ITBI.
• Isenção e emissão de certidões negativas.
• Mudança e transferência da titularidade do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), 24 horas após o pagamento 

da Guia de ITBI.
• Emissão de boletos do IPTU, parcelamento, remissão (REFIS) e certidões negativas.
• ITBI online, através do site oficial da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista: http://servicos.pmvc.ba.gov.br
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
• ITBI: Cópias autenticadas do RG e CPF, 04 vias de guias do ITBI , contrato de compra e venda de imóveis e certidão 

negativa do IPTU.
• Financiamento: cópias autenticadas do RG e CPF,  04 vias de guias de ITBI, contrato de financiamento e certidão 

negativa de IPTU.
• IPTU: Inscrição Municipal do imóvel ou CPF do proprietário. (Não sendo o proprietário, precisa-se apresentar procu-

ração. Se for cônjuge, a certidão de casamento).
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 07h às 17h. 
Taxas: Sim, sob consulta do serviço.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Atendimento aos requerimentos e fiscalização tributária. 

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato.

SECRETARIA DE FINANÇAS E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3424-8542
• Site: http://servicos.pmvc.ba.gov.br
• E-mail: sefin@pmvc.ba.gov.br
• Endereço: Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro.

DÍVIDA ATIVA

Atendimento à Comunidade Externa: Toda a população de Vitória da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS E DESCRIÇÃO:
• Atendimento ao contribuinte (Pessoa Física e Pessoa Jurídica).
• Parcelamento de débitos tributários (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto Predial e Territo-

rial Urbano (IPTU), Imposto sobre Transferências de Bens Imóveis (ITBI), dívida ativa e taxas diversas).
• Cópia de autos de infração.
• Baixa de processos de execução.
• Retirada de débitos de protesto.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
• Parcelamentos: RG, CPF, comprovante de residência  (cópia e original).
• Processo de execução fiscal: RG, CPF, comprovante de residência (cópia e original), sendo que o prazo da baixa é de 

60 dias úteis.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 17h. 
Taxas: Sim, sob consulta do serviço.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Atendimento aos requerimentos e fiscalização tributária. 

Tempo de resposta das demandas exigidas:
A depender da demanda.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3424-8542
• Site: http://servicos.pmvc.ba.gov.br
• E-mail: sefin@pmvc.ba.gov.br
• Endereço: Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro.
• Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 07h às 17h.

PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS

Atendimento à Comunidade Externa: Pessoas físicas, organizações sindicais, partidos políticos, sociedade civil e 
a quem interessar.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Consultas das contas anuais e mensais.
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• Consulta das prestações de contas e dos balanços orçamentários e contábeis (anuais).
• Consulta das prestações de contas (mensais).

Descrição dos serviços:
O município, atendendo aos preceitos legais, disponibiliza uma sala devidamente preparada e um atendente para consul-

tas, no período de 31 de maio do corrente ano até 30 de março do ano subsequente.
Documentos necessários: RG e CPF.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 17h. 
Taxas: A consulta é gratuita, entretanto o interessado deve arcar com os custos de cópia, se for o caso.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Disponibilização de espaço para consulta às contas do executivo municipal. 

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3424-8542
• Site: http://servicos.pmvc.ba.gov.br
• E-mail: sefin@pmvc.ba.gov.br
• Endereço: Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN

Atendimento à comunidade externa: Contribuinte de ISS.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Lançamento, apuração, cobrança e arbitração dos valores devidos de ISSQN.
Documentos necessários: Documentos pessoais do proprietário ou procuração e documentos da empresa (cópia e original).
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 17h. 
Taxas: Sim, sob consulta do serviço.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Atendimento aos requerimentos e fiscalização tributária. 

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato.
Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3424-8542
• Site: http://servicos.pmvc.ba.gov.br
• E-mail: sefin@pmvc.ba.gov.br
• Endereço: Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro.

 



O Gabinete Civil, responsável pelo relacionamento entre os Gabinetes do Prefeito e da Vice-Prefeita com a sociedade civil, 
reúne diversos setores que vão desde Defesa Civil até a Coordenação de Políticas LGBTQ+. Tem por objetivo organizar os tra-
balhos do Chefe do Executivo Municipal, fazendo a triagem de informações, requerimentos e solicitações dos mais diversos 
órgãos públicos e entidades privadas, bem como com a Câmara Municipal.

Telefone: (77) 3424-8530
E-mail: gabinetecivilvca@pmvc.ba.gov.br
Endereço: Praça Joaquim Correia, 55 – Centro, CEP: 45040-901
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.

PREFEITURA DA ZONA OESTE
Atendimento à Comunidade Interna: Gabinete do Prefeito, Gabinete da Vice-Prefeita e demais Secretarias Municipais. 
Atendimento à Comunidade Externa: População de Vitória da Conquista, Câmara Municipal e associações de moradores.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Cartão SUS.

Descrição dos serviços:
Cartão SUS é um documento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde que permite ao cidadão ser atendido de forma 

gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em qualquer lugar do País.
Atualmente, o serviço é oferecido na Prefeitura da Zona Oeste no endereço: Espaço Cultural Glauber Rocha, Av. Bru-

mado, s/n.
Documentos necessários: RG, CPF, Certidão de Nascimento (em caso de criança) e comprovante de residência em nome 

do usuário.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 07h às 17h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Bolsa Família.

Descrição dos serviços: 
Inclusão (realização de cadastro), atualização do cadastro, transferência de município e informações sobre suspensão 

do benefício.
Documentos necessários: RG, CPF, Certidão de Nascimento, comprovante de matrícula e comprovante de residência.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 07h às 19h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Defesa Civil. 

Descrição dos serviços: 
Orientações e solicitações de licença de funcionamento.

GABINETE CIVIL 
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Documentos necessários: RG, CPF, comprovante de residência e alvará de funcionamento.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Bilhete Eletrônico Municipal (BEM).
Descrição dos serviços: 

Documento de uso pessoal e intransferível que permite aos seus titulares usufruírem do benefício da gratuidade do ser-
viço de transporte coletivo deste Município. Direcionado a pessoas com deficiência e/ou patologia. 

Documentos necessários: RG (original e cópia) ou outro documento com foto (CNH, CTPS, Passaporte, etc.), CPF, cartão 
SUS (original e cópia), comprovante de residência no município (original e cópia), laudo médico atualizado com CID emitido 
há no máximo 06 (seis) meses ou Carta de concessão especial do INSS, nos casos de aposentadoria por invalidez.

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Sala do Empreendedor – MEI (Rede Credenciada – Prestadora de serviços).
Descrição dos serviços:

Abertura de CNPJ - MEI, baixa ou atualização de cadastro, informações, impressão de boletos, assessoria empresarial, 
declaração de pessoa jurídica, projetos e orientações, encaminhamento para vistorias de obras, reformas e construções.

Documentos necessários: Documento com foto, CPF, título de eleitor, e-mail, comprovante de residência, comprovante de 
endereço comercial e telefone móvel em mãos (para confirmar  códigos do cadastro).

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h30 e 13h às 17h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e demais tributos.
Descrição dos serviços: 

Emissão de alvará de funcionamento para empresas, táxis e profissionais autônomos, emissão de guias de pagamento de 
IPTU e demais tributos, consultas e parcelamento da dívida ativa.

Documentos necessários (empreendedor): Número do CNPJ, protocolo da Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) 
e documento com foto.

Documentos necessários (cidadão): Comprovante de endereço da solicitação ou número de cadastro do IPTU e documen-
to com foto.

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 17h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Projeto EDUCARTE.
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Descrição dos serviços:
O Projeto EDUCARTE, da Secretaria Municipal de Educação (SMED), funciona com o propósito de desenvolver atividades de 

educação, cultura, esporte e lazer. No Espaço Cultural Glauber Rocha, são ministradas oficinas de artesanato, xadrez, música, 
desenho, karatê e dança, que funcionam durante todo o ano. Podem participar do projeto crianças a partir dos oito anos, além 
de jovens e adultos. 

Documentos necessários: Documento com foto e comprovante de residência.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito.

COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES 

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Baixa de permissão de Táxi.

Descrição dos serviços:
Encerramento das atividades destinadas a Transporte Individual de Passageiros no modal Táxi.
Documentos necessários: Consultar no momento do atendimento
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Inclusão de permissão de Táxi.

Descrição dos serviços:
Autorização para exercer atividades destinadas a Transporte Individual de Passageiros.
Documentos necessários: Consultar no momento do atendimento
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Vistoria.

Descrição dos serviços:
Inspeção veicular pertencentes aos segmentos de transportes regulamentados pela Coordenação Municipal de Transporte 

Público (Táxi, Transporte Coletivo Rural, Urbano e Escolar), bem como os autorizados. O agendamento é realizado pelo atendi-
mento localizado na Prefeitura da Zona Oeste. Já a vistoria, é realizada no DESERG.

Documentos necessários: Consultar no momento do atendimento.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Sim, sob consulta do serviço.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Para novo veículo Táxi – primeiro veículo.
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Descrição dos serviços:
Acompanhamento e fornecimento de documentos comprobatórios para aquisição de veículos, para primeiro veículo de 

Táxi, objetivando a isenção de impostos.
Documentos necessários: Consultar no momento do atendimento.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Para novo veículo Táxi – substituição.

Descrição dos serviços:
Acompanhamento e fornecimento de documentos comprobatórios para aquisição de veículos, em caráter de substituição 

do veículo já em operação por taxista, objetivando isenção de impostos.
Documentos necessários: Consultar no momento do atendimento.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Seminovo para Táxi – substituição.
Descrição dos serviços:
Acompanhamento e fornecimento de documentos comprobatórios para aquisição de veículo seminovo, em caráter de 

substituição do veículo já em operação por taxista.
Documentos necessários: Consultar no momento do atendimento 
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Credenciamento de Condutor Auxiliar – Táxi.

Descrição dos serviços:
Cadastro de até 02 condutores auxiliares por alvará na função de motorista folguista, com emissão de cartão 

de identificação.
Documentos necessários: Consultar no momento do atendimento.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Sim, sob consulta do serviço. 

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Concessão de gratuidade – Coletivo Rural.

Descrição dos serviços:
Concessão de gratuidade para moradores da zona rural de Vitória da Conquista, de uso pessoal e intransferível, que 

permite aos seus titulares usufruírem do benefício da gratuidade no Transporte Coletivo Rural, destinado a pessoas com 
deficiência e/ou patologia.
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Documentos: Consultar no momento do atendimento. 
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Defesa prévia de multas.

Descrição dos serviços: Atendimento aos requerimentos de defesa de multas dos seguimentos de transporte regulamen-
tados pela Coordenação de Transporte Público (Transporte Individual de Passageiros – Táxi, Transporte Escolar, Transporte 
Coletivo Rural e Transporte Coletivo Urbano).

Documentos necessários: Consultar no momento do atendimento.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Atendimento Presencial.
• Atendimento localizado (Prefeitura Móvel).
• Atendimento online.
• Divulgação nos meios de comunicação – rádio e televisão. 
• Telefone: (77) 3229-2150
• Site: www.pmvc.ba.gov.br

COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, CIDADANIA E DIREITOS – LGBTQ+
 
Atendimento à Comunidade Interna: Demandas designadas.
Atendimento à Comunidade Externa: População de Vitória da Conquista, especialmente à comunidade LGBTQ+ (Lésbi-

cas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Queer e demais orientações sexuais e identidades de gênero).

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Assistência psicológica.

Descrição dos serviços: 
Orientação, encaminhamento, apoio, escuta, valorização e apoio às pessoas LGBTQ+.
Documentos necessários: RG, CPF e comprovante de residência.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Assistência jurídica.

Descrição dos serviços: 
Encaminhamento, orientação, união estável, acompanhamento à Delegacia, acompanhamento de Oitivas, adoção, acom-
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panhamento em Cartório, oficinas, capacitações, acolhimento e orientação à respeito da mudança do nome civil.
Documentos necessários: RG, CPF e comprovante de residência.
Horários de atendimento: Segunda, terça e quinta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Oficinas, seminários e debates.

Descrição dos serviços: 
Realização de eventos temáticos em consonância com o calendário do município na sede da Coordenação, bem como em 

locais externos, a depender da solicitação.
Para solicitar a realização de palestras, roda de conversa ou demandas semelhantes, basta entrar em contato com a 

Coordenação de Políticas de Promoção à Cidadania e Direitos LGBTQ+, através dos telefones e e-mails abaixo relacionados.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Oficinas em: Faculdades, escolas, entidades de segurança pública e da sociedade civil organizada.
• Seminários.
• Agendamentos: Assistência jurídica e psicológica.
• Visita Técnica: Residência, trabalho e comunidades.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Curto prazo: Assistência de 2 a 4 meses.
• Longo prazo: Assistência e relações Intersetoriais.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Mobilização através das mídias.
• Convocação através dos segmentos sociais.
• Imprensa.
• Demandas espontâneas.
• Encaminhamento a outros órgãos como Defensoria, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), Centro 

de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), a depender da demanda.

• Telefone: (77) 3422-6424 / 98824-4290
• Email: lgbt@semdes.pmvc.ba.gov.br
• Endereço: Praça Tancredo Neves, nº 01 – Centro.

COORDENAÇÃO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Atendimento à Comunidade Interna: Demandas designadas.
Atendimento à Comunidade Externa: Povo de Santo, Religiões de Matrizes Africanas, Indígenas, Comunidades 

Negras e Quilombolas.
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SERVIÇOS OFERECIDOS:
Oficinas de capacitação e formação de políticas de Igualdade Racial.

Descrição dos serviços:
Oficinas de capacitação e formação de políticas de Igualdade Racial para o público interno e externo, em horários agen-

dados conforme calendário dos eventos.
Documentos necessários: RG, CPF e comprovante de residência.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito. 

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Cursinho pré-vestibular Quilombola.

Descrição dos serviços: 
Pré-vestibular para alunos oriundos de Quilombolas remanescentes no município de Vitória da Conquista.
Documentos necessários: RG, CPF e comprovante de residência.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito. 

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Cursos.
• Palestras.
• Seminários.
• Oficinas: Penteado, cultura Afro, turbante e Afoxé.
• Roda de conversas.
• Apresentações culturais de Maculelê e Capoeira.
• Audiências públicas.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Atendimento presencial.
• Atendimento localizado.
• Atendimento online.
• Site: www.pmvc.ba.gov.br

COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Atendimento à Comunidade Interna: Demandas designadas.
Atendimento à Comunidade Externa: População de Vitória da Conquista, empresas, espaços públicos e privados de 

aglomeração de pessoas, comunidades urbanas e rurais.
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SERVIÇOS OFERECIDOS E DESCRIÇÃO:
Prevenção e assistência em caso de ocorrência de acidentes naturais como trombas d’água, vendavais, deslizamentos e 

soterramentos, inundações e enchentes.

Documentos necessários: CPF, RG e comprovante de residência.
Horários de atendimento: 24h – em regime de plantão.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS E DESCRIÇÃO:
Prevenção e assistência em caso de ocorrência de acidentes rodoviários, ferroviários, metroviários, envolvendo 

grande número de pessoas, assim como combustíveis e produtos perigosos (radioativos, químicos, inflamáveis, tóxicos, 
explosivos e corrosivos).

Documentos necessários: CPF, RG e comprovante de residência.
Horários de atendimento: 24h – em regime de plantão.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS E DESCRIÇÃO:
Prevenção e assistência em caso de ocorrência de intempéries diversas como secas, exaurimento de mananciais de abas-

tecimento, poluição de rios, do ar, do solo e de alimentos agrícolas, assim como, dispersão de pragas em animais e vegetais.
Documentos necessários: CPF, RG e comprovante de residência.
Horários de atendimento: 24h – em regime de plantão.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS E DESCRIÇÃO:
Prevenção e assistência em caso de incêndios residenciais, comerciais e ambientais.
Documentos necessários: CPF, RG e comprovante de residência.
Horários de atendimento: 24h – em regime de plantão.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS E DESCRIÇÃO:
Vistoria para alvarás de postos de vendas de gás e fogos de artifícios.
Documentos necessários: CPF, RG, comprovante de residência, alvará de funcionamento, autorização de comercialização 

de produtos inflamáveis e habilitação do exército.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS E DESCRIÇÃO:
Prevenção e avaliação de danos estruturais em imóveis comerciais e residenciais.
Documentos necessários: CPF, RG, comprovante de residência, relatório de perícia técnica e documentos do imóvel.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.
Taxas: Gratuito.
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DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Prevenção: Conjunto de ações destinadas a reduzir a ocorrência e a intensidade de desastres naturais ou humanos, 

através de avaliação e redução de ameaças e/ou vulnerabilidades, minimizando os prejuízos socioeconômicos e os danos 
humanos, materiais e ambientais.

• Preparação: Conjunto de ações desenvolvidas pela comunidade e pelas instituições governamentais e não governa-
mentais para minimizar os efeitos de desastres, por meio de difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos; formação e 
capacitação de recursos humanos para garantir a minimização de riscos e desastres; e a otimização das ações de resposta 
aos desastres.

• Resposta: Conjunto de ações desenvolvidas imediatamente após a ocorrência de desastres e caracterizadas por 
atividades de socorro e de assistência às populações vitimadas; e reabilitação do cenário do desastre, objetivando o restabe-
lecimento das condições de normalidade.

• Reconstrução: Conjunto de ações desenvolvidas após as operações de resposta ao desastre e destinadas a 
recuperar a infraestrutura; e restabelecer, em sua plenitude, os serviços públicos, a economia da área, o moral social 
e o bem estar da população. 

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato – Questões gravíssimas.
• Médio – Questões em necessidade de avaliação técnica.
• Priorização – Questões graves.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Palestras.
• Vistorias.
• Telefone: 199
• Presencialmente na sede: Praça Sá Barreto, nº 43 – Centro.

ASSESSORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL

Atendimento à Comunidade Interna: Demandas designadas.
Atendimento à Comunidade Externa: Comunidades urbanas e rurais e entidades privadas e públicas de diversas esferas.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Através de requerimento em protocolo, o cerimonial organiza, presta assessorias e executa atividades, conforme Decreto 

Federal nº 70.274 de 9 de março de 1972.

Descrição dos serviços:
• Assessoria cerimonial para organização e execução de eventos promovidos por todas as Secretarias Municipais.
• Orientação, revisão e realização do encaminhamento adequado para elaboração e produção de placas inaugurais 

conforme as normas protocolares.
• Assessoramento na definição do aparato adequado de equipamentos de som para eventos internos e externos reali-

zados pela administração pública municipal.
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• Condução de eventos institucionais oficiais.
• Identificação e avaliação de espaços adequados para a realização de eventos da administração municipal.
• Treinamento e capacitação de mestres de cerimônias que atuam neste setor.
• Orientação na logística demandada conforme o tipo de evento a ser realizado.
• Orientação, revisão e encaminhamento de convites para eventos promovidos diretamente sob a chancela do 

Gabinete Civil.
• Monitoração do uso das bandeiras hasteadas junto aos edifícios públicos municipais.
• Acompanhamento do cumprimento protocolar dos decretos de luto oficial.
• Revisão e/ou elaboração de scripts para a correta condução cerimonial de eventos solenes.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Assessoria, treinamento e suporte à realização de eventos.

 Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Para solicitações e agendamentos de eventos, o prazo é de 30 dias de antecedência.

 
 Mecanismos de comunicações com os usuários:
• Gestão Eletrônica de Processos (GEP).
• Requerimento e solicitação com documento oficial. 
• E-mail: cerimonial@pmvc.ba.gov.br

OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Atendimento à Comunidade Interna: Agentes públicos e demandas designadas. 
Atendimento à Comunidade Externa: Todos os usuários de serviços públicos municipais.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Recebimento das manifestações.

Descrição dos serviços:
• Presencialmente: O órgão recepciona as manifestações, sejam elas provenientes de servidores ou de usuários do 

serviço público, sob forma de reclamações, denúncias, elogios, sugestões ou pedido de informação.
Documentos necessários: Documento de identificação, endereço, telefone, e-mail e relatório médico, em caso de demanda 

relacionada à saúde.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito.

• Pelo site oficial: O usuário registra sua reclamação, denúncia ou elogio através da aba “Ouvidoria” no site www.
pmvc.ba.gov.br, e assim que o registro é feito, o programa emite um ofício dirigido ao setor responsável com o conteúdo da 
manifestação, gerando um prazo de resposta.
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Documentos necessários: Documento de identificação, endereço, telefone e e-mail.
Horários de atendimento: 24h – online. 
Taxas: Gratuito.
 
DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Após reclamação, denúncia ou elogio do cidadão, sob determinados serviços, a Ouvidoria identifica e se reúne com os 

setores responsáveis para sanar possíveis dificuldades em oferecer o serviço.

• Uma vez a manifestação armazenada no sistema, o programa emite um ofício dirigido ao setor responsável, com o 
conteúdo da manifestação, gerando um prazo de resposta. O sistema só encerrará aquela manifestação com o devido retorno 
do setor demandado.

 Tempo de resposta das demandas exigidas: 
• 30 dias para denúncias e reclamações.
• 5 a 10 dias úteis para solicitações de serviços, sugestões e pedidos de informação.

 Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefones: 0800 284 7010 e 0800 284 5857
• Protocolo do requerimento através da aba “Ouvidoria” no site www.pmvc.ba.gov.br
• Atendimento Presencial na sede da Ouvidoria Geral, localizada na Rua Coronel Gugé, nº 401 – Centro.



Tem o objetivo de colaborar com o prefeito na definição das diretrizes e objetivos da política de desenvolvimento do muni-
cípio e assegura os mecanismos de integração, avaliação e monitoramento das ações de governo.

Telefone: (77) 3424-8574 / 3424-8579
E-mail: segov@seg.pmvc.ba.gov.br
Endereço: Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro. CEP: 45040-901
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.

PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA DO SEMIÁRIDO (PALMAS PARA CONQUISTA)

Atendimento à Comunidade Externa: Produtor agrícola da cidade e região de Vitória da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Programa de convivência do semiárido (Palmas para Conquista).

Descrição dos serviços: 
Entrega de mudas de palma forrageira para produtores agrícolas com a finalidade de viabilizar iniciativas para fortaleci-

mento da cultura da palma no município, apresentando alternativas de convivência com a seca para os produtores da região. 
A expectativa é que o programa estimule a permanência do homem no campo.

Documentos necessários: Certificação do curso de capacitação, CPF, declaração de aptidão no Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e comprovação de que é produtor agrícola da cidade e região de Vitória da 
Conquista.

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 17h. 
Taxas: A consulta é gratuita, entretanto o interessado deve arcar com os custos de cópia, se for o caso.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Através de cursos de capacitação para o plantio da palma oferecidos em parceria com a PMVC e Sebrae. Após o curso, 

são entregues 5.000 mudas de palmas para plantação. Após um ano essas mudas são devolvidas para beneficiar novos 
produtores. 

Tempo de resposta das demandas exigidas:
A adesão ao programa é imediata e os passos seguintes obedecem à programação da coordenação.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3424-8574 / 3424-8579
• E-mail: segov@seg.pmvc.ba.gov.br
• Endereço: Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro.

SECRETARIA DE GOVERNO
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PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Atendimento à Comunidade Interna: Gabinete Civil, Secretarias Municipais, Conselhos Municipais e Procuradoria Geral.
Atendimento à Comunidade Externa: Câmara Municipal, Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM - BA), Minis-

tério Público (MP), Controladoria Geral da União (CGU) e demais órgãos de controle.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Elaboração dos instrumentos de planejamento.
• Elaboração do Plano Plurianual (PPA).
• Elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
• Elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA).
• Revisão dos instrumentos de planejamento (suplementação, anulação e remanejamento) do orçamento anual.
• Suporte às demais secretarias com relação ao planejamento e execução de suas atividades.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Atendimento ao público.
• Reunião com as associações.
• Assembleia de moradores.
• Audiências públicas.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Com base nos prazos exigidos no edital.
• A depender da complexidade do requerimento.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Atendimento Presencial.
• Publicação no Diário Oficial.
• Telefone: (77) 3424-8574
• E-mail: segov@seg.pmvc.ba.gov.br

GERÊNCIA DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Atendimento à Comunidade Interna: Gabinete Civil, Secretarias e Conselhos Municipais.
Atendimento à Comunidade Externa: Associação de moradores dos bairros.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Atender as associações de moradores dos bairros nas demandas pertinentes às melhorias desejadas.
• Atender demandas das secretarias municipais em relação à infraestrutura dos bairros.
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DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Atendimento ao público.
• Reunião com as associações.
• Assembleias de moradores.
• Audiências públicas.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Com base nos prazos exigidos no Edital.
• A depender da complexidade do requerimento.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Atendimento presencial.
• Publicação no Diário Oficial. 
• Telefone: (77) 3424-8579
• E-mail: segov@seg.pmvc.ba.gov.br

 



A Secretaria de Infraestrutura Urbana atua na fiscalização do cumprimento das normas referentes às construções par-
ticulares e ao zoneamento e loteamento; na administração dos serviços de produção de tubos, lajotas e outros materiais de 
construção; na promoção de estudos e projetos para criação, alterações e atualizações dos Planos Municipais de Saneamento, 
de Resíduos Sólidos e outras áreas afins; e no gerenciamento, em auxílio à Secretaria Municipal de Administração, dos recur-
sos de pessoal e de material da Secretaria.

Telefone: (77) 3424-8952
E-mail: infraestrutura@pmvc.ba.gov.br
Endereço: Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro. CEP: 45040-901
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.

URBANISMO (ALVARÁS, LICENÇAS, PROCESSOS) 

Atendimento à Comunidade Externa: Pessoas físicas e jurídicas, construtoras, empreendedores e engenheiros.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Alvará de implantação (construção).
 
Documentos necessários:
• Requerimento assinado.
• Taxa de viabilidade paga.
•  RG e CPF do proprietário e requerente.
• Ato Constitutivo registrado (quando empresa).
•  Cartão de CNPJ (quando empresa).
•  Contrato Social, com inscrição na junta comercial (quando empresa).
•  Escritura registrada no cartório de imóveis e hipotecas.
•  Certidão de ônus do imóvel.
•  Certidão Negativa de Débitos.
•  ART/RRT de projeto/execução.
•  ISS Profissional (pago).
•  Jogo de plantas devidamente assinado.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Alvará de implantação (legalização).

Documentos necessários:
•  Requerimento assinado.
•  Taxa de viabilidade paga.
•  RG e CPF do proprietário e requerente.
•  Ato Constitutivo registrado (quando empresa).
•  Cartão de CNPJ (quando empresa).

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA 
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•  Contrato Social, com inscrição na junta comercial (quando empresa).
•  Escritura registrada no cartório de imóveis e hipotecas.
•  Certidão de ônus do imóvel.
•  Certidão Negativa de Débitos.
•  ART/RRT de projeto/execução.
•  ISS Profissional (pago).
•  Jogo de plantas devidamente assinado.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Alvará de implantação (padrão popular).

Documentos necessários:
• Requerimento assinado.
• RG e CPF do proprietário e requerente.
• Escritura registrada no cartório de imóveis e hipotecas.
• Certidão de busca de imóveis do 1º e 2º ofício.
• Certidão de ônus do imóvel.
• Certidão Negativa de Débitos.
• Planta padrão popular.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Alvará de implantação (reforma).

Documentos necessários:
•   Requerimento assinado.
•  Taxa de viabilidade paga.
•  RG e CPF do proprietário e requerente.
•  Ato Constitutivo registrado (quando empresa).
•  Cartão de CNPJ (quando empresa).
•  Contrato Social, com inscrição na junta comercial (quando empresa).
•  Escritura registrada no cartório de imóveis e hipotecas.
•  Certidão de ônus do imóvel.
•  Certidão Negativa de Débitos.
•  ART/RRT de projeto/execução.
•  ISS Profissional (pago).
•  Jogo de plantas devidamente assinado.
•  Plantas aprovadas do alvará.
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SERVIÇOS OFERECIDOS:
Alvará de implantação (reforma simples).

Documentos necessários:
•  Requerimento assinado.
•  Taxa de viabilidade paga.
•  RG e CPF do proprietário e requerente.
•  Ato Constitutivo registrado (quando empresa).
•  Cartão de CNPJ (quando empresa).
•  Contrato Social, com inscrição na junta comercial (quando empresa).
•  Escritura registrada no cartório de imóveis e hipotecas.
•  Certidão de ônus do imóvel.
•  Certidão Negativa de Débitos.
•  ART/RRT de projeto/execução.
•  ISS Profissional (pago).
•  Jogo de plantas devidamente assinado.
•  Planta aprovadas do alvará.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Alvará de implantação (alteração e ampliação).

Documentos necessários:
•  Requerimento assinado.
•  Taxa de viabilidade paga.
•  RG e CPF do proprietário e requerente.
•  Ato Constitutivo registrado (quando empresa).
•  Cartão de CNPJ (quando empresa).
•  Contrato Social, com inscrição na junta comercial (quando empresa).
•  Escritura registrada no cartório de imóveis e hipotecas.
•  Certidão de ônus do imóvel.
•  Certidão Negativa de Débitos.
•  ART/RRT de projeto/execução.
•  ISS Profissional (pago).
•  Jogo de plantas devidamente assinado.
•  Plantas aprovadas do alvará.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Revalidação e cancelamento de alvará.

Documentos necessários:
•  Requerimento assinado.
•  RG e CPF do proprietário e requerente.
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•  Escritura registrada no cartório de imóveis e hipotecas. 
•  Certidão Negativa de Débitos.
•  Alvará original.
•  Plantas aprovadas do alvará.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Transferência de alvará.

Documentos necessários:
•  Requerimento assinado.
•  RG e CPF do proprietário e requerente.
•  Ato Constitutivo registrado (quando empresa).
•  Cartão de CNPJ (quando empresa).
•  Contrato Social, com inscrição na junta comercial (quando empresa).
•  Escritura registrada no cartório de imóveis e hipotecas.
•  Certidão de ônus do imóvel.
•  Alvará original.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Segunda via de alvará e habite-se.

Documentos necessários:
•  Requerimento assinado.
•  RG e CPF do proprietário e requerente.
•  Escritura registrada no cartório de imóveis e hipotecas.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Alvará de implantação (demolição).

Documentos necessários:
•  Requerimento assinado.
•  RG e CPF do proprietário e requerente.
•  Ato Constitutivo registrado (quando empresa).
•  Cartão de CNPJ (quando empresa).
•  Contrato Social, com inscrição na junta comercial (quando empresa).
•  Escritura registrada no cartório de imóveis e hipotecas. 
•  Certidão de ônus do imóvel.
•  Certidão Negativa de Débitos.
•  ART/RRT de projeto/execução.
•  ISS Profissional (pago).
•  Cópia de IPTU com área construída.
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SERVIÇOS OFERECIDOS:
Alvará de implantação (loteamento e reloteamento)

Documentos necessários:
•  Requerimento assinado.
•  Taxa de viabilidade paga.
•  RG e CPF do proprietário e requerente.
•  Ato Constitutivo registrado (quando empresa).
• Cartão de CNPJ (quando empresa).
•  Contrato Social, com inscrição na junta comercial (quando empresa).
•  Escritura registrada no cartório de imóveis e hipotecas.
•  Certidão de ônus do imóvel.
•  Certidão Negativa de Débitos.
•  ART/RRT de projeto/execução.
•  ISS Profissional (pago).
•  Jogo de plantas devidamente assinado.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Alvará de implantação (desmembramento, remembramento, desdobro e incorporação).

Documentos necessários:
•  Requerimento assinado.
•  RG e CPF do proprietário e requerente.
•  Ato Constitutivo registrado (quando empresa).
•  Cartão de CNPJ (quando empresa).
•  Contrato Social, com inscrição na junta comercial (quando empresa).
•  Escritura registrada no cartório de imóveis e hipotecas. 
•  Certidão de ônus do imóvel.
•  Certidão Negativa de Débitos.
•  ART/RRT de projeto/execução.
•  ISS Profissional (pago).
•  Jogo de plantas devidamente assinado.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Viabilidade de projeto.

Documentos necessários:
•  Requerimento assinado.
•  Taxa de viabilidade paga.
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•  RG e CPF do proprietário e requerente.
•  Ato Constitutivo registrado (quando empresa).
•  Cartão de CNPJ (quando empresa).
•  Contrato Social, com inscrição na junta comercial (quando empresa).
•  Escritura registrada no cartório de imóveis e hipotecas. 
•  Certidão de ônus do imóvel.
•  Certidão Negativa de Débitos.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Viabilidade de recuo.

Documentos necessários:
•  Requerimento assinado.
•  RG e CPF do proprietário e requerente.
•  Ato Constitutivo Registrado (quando empresa).
•  Cartão de CNPJ (quando empresa).
•  Contrato Social, com inscrição na junta comercial (quando empresa).
•  Escritura registrada no cartório de imóveis e hipotecas.
•  Certidão Negativa de Débitos.
•  Plantas de localização.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Habite-se.

Documentos necessários:
•  Requerimento assinado.
•  RG e CPF do proprietário e requerente.
•  Certidão Negativa de Débitos.
•  Certidão Negativa de pagamento de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN).
•  Plantas aprovadas
•  Alvará original.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Descaucionamento de lotes.

Documentos necessários:
•  Requerimento assinado.
•  RG e CPF do proprietário e requerente.
•  Ato Constitutivo Registrado (quando empresa).
•  Cartão de CNPJ (quando empresa).



•  Contrato Social, com inscrição na junta comercial (quando empresa).
•  Escritura registrada no cartório de imóveis e hipotecas.
•  Certidão de ônus do imóvel.
•  Certidão Negativa de Débitos.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Alinhamento de via.

Documentos necessários:
•  Requerimento assinado.
•  RG e CPF do proprietário e requerente.
•  Ato Constitutivo registrado (quando empresa).
•  Cartão de CNPJ (quando empresa).
•  Contrato Social, com inscrição na junta comercial (quando empresa).
•  Escritura registrada no cartório de imóveis e hipotecas.
•  Certidão de ônus do imóvel.
•  Certidão Negativa de Débitos.
•  Planta de localização.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Certidão detalhada.

Documentos necessários:
•  Requerimento assinado.
•  RG e CPF do proprietário e requerente.
•  Habite-se.
•  Alvará.
•  Plantas aprovadas.
•  Certidão Negativa de Débitos.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Certidão de uso do solo.

Documentos necessários:
•  Requerimento assinado.
•  Taxa de viabilidade paga.
•  Ato Constitutivo registrado (quando empresa).
•  Cartão de CNPJ (quando empresa).
•  Contrato Social, com inscrição na junta comercial (quando empresa).
•  Escritura registrada no cartório de imóveis e hipotecas.
•  Certidão de ônus do imóvel.
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•  Certidão Negativa de Débitos.
•  ART/RRT de projeto/execução.
•  ISS Profissional (pago).
•  Jogo de plantas devidamente assinado.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Validação de plantas aprovadas.

Documentos necessários:
•  Requerimento assinado.
•  RG e CPF do proprietário e requerente.
•  Plantas aprovadas.
•  Alvará original.
•  Jogo de plantas a ser validado.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Desarquivamento de processo.

Documentos necessários:
•  Requerimento assinado.
•  RG e CPF do proprietário e requerente.
•  Escritura registrada no cartório de imóveis e hipotecas.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Emissão de número de porta.

Documentos necessários:
•  Requerimento assinado.
•  RG e CPF do proprietário e requerente.
•  Ato Constitutivo Registrado (quando empresa).
•  Contrato Social, com inscrição na junta comercial (quando empresa).
•  Escritura registrada no cartório de imóveis e hipotecas.
•  Certidão de ônus do imóvel.
•  Certidão Negativa de Débitos.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Autorização de corte de rua.
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Documentos necessários:
•  Requerimento assinado.
•  RG e CPF do proprietário e requerente.
•  Ato Constitutivo Registrado (quando empresa).
•  Cartão de CNPJ (quando empresa).
•  Contrato Social, com inscrição na junta comercial (quando empresa).
•  Escritura registrada no cartório de imóveis e hipotecas.
•  Alvará ou habite-se, se tiver.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Sim, sob consulta, a depender do serviço requerido.
 
DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Através do protocolo de requerimento de serviços e trâmite processual.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• A depender da demanda solicitada.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3424-8972
• E-mail: urbanismopmvc@gmail.com
• Atendimento presencial na sede da SEINFRA: Prédio da PMVC – Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro. 



É responsável pelo desenvolvimento da Política de Meio Ambiente em Vitória da Conquista, a fim de garantir qualidade 
de vida à população. Todas as ações e os programas da Secretaria do Meio Ambiente estão voltados para difundir práticas 
sociais e econômicas não prejudiciais à natureza. O trabalho é feito com parceria da sociedade civil e outros órgãos dos go-
vernos municipal, estadual e federal.

TeleTelefone: (77) 3429-7900 / 3429-7906
E-mail: gabinete.semma@gmail.com
Endereço: Rua dos Fonsecas, nº 41 – Centro. CEP: 45000-630
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.

REFLORESTAMENTO (PRODUÇÃO E DOAÇÃO DE MUDAS)

Atendimento à Comunidade Externa: População de Vitória da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Herbário Sertão Da Ressaca (doação de mudas de árvores nativas).

Descrição dos serviços: 
Para o recebimento das mudas é necessário encaminhar ofício ou preencher solicitação na Secretaria de Meio Ambiente. 

Com a autorização em mãos, o solicitante se encaminha ao herbário para a retirada das mudas. Para moradores de área 
urbana, a quantidade de mudas a ser disponibilizada varia de acordo com o tamanho da calçada ou quintal do imóvel do 
requerente. Para moradores da zona rural são doadas até 04 mudas por pessoa. Para instituições e eventos, a quantidade a 
ser disponibilizada será avaliada pela Coordenação de Meio Ambiente.

Documentos necessários: Ofício ou dados pessoais (nome, endereço, telefone e dimensões do local de plantio) para 
preenchimento da ficha de solicitação.

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 
Sede da SEMMA: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Herbário: Segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Horto Florestal (produção e doação de mudas ornamentais).

Descrição dos serviços: 
São produzidas mudas de árvores nativas, exóticas e de plantas ornamentais, tais como: Andiroba, Aroeira-Mansa, Aroei-

ra-Salsa, Cássia Rosa, Chuva-De-Ouro, Flamboyant, Flamboianzinho, Guapuruvu, Ipê-Rosa, Ipê-Amarelo, Jacarandá-Mimoso, 
Jamelão, Monguba, Oiti, Pata de Vaca, Paineira, Pau-Brasil, Pau-Ferro, Sibipiruna, Sete Copas, dentre outras. As mudas 
produzidas são utilizadas na arborização e no paisagismo do município, além disso, também são doadas à população inte-
ressada, por meio de requerimento cadastrado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
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Documentos necessários: Para o público interno, apenas a Ordem de Serviço. Para o público externo, requerimento cons-
tando a autorização da retirada de mudas expedida pela Secretária Municipal de Meio Ambiente ou por quem ela designar.

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO: 
Sede da SEMMA: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14 às 18h. 
Horto: Segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e 13h às 17h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Através do protocolo do requerimento, os setores de produção de mudas nativas e ornamentais realizam a doação aos 

interessados. 

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Até 30 dias.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: Horto (77) 3422-8143
Herbário (77) 3422-8141
• E-mail: gabinete.semma@gmail.com
• Endereços: Sede da SEMMA, Rua dos Fonsecas, nº 41 – Centro.
Herbário, Parque da Serra do Periperi.
Horto Florestal, Rua Guilhermino Novaes, s/n – Conquistinha.

PAISAGISMO, PODA E ARBORIZAÇÃO

Atendimento à comunidade externa: População de Vitória da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Poda e Arborização Urbana.

Descrição dos serviços: 
O setor de arborização é responsável pela realização das podas de adequação, manutenção e condução das copas das 

árvores das calçadas de vias públicas, canteiros centrais e praças públicas do município. Além disso, o setor também realiza 
a desobstrução de vias públicas causada por queda de galhos e/ou de árvores.

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e 13h às 17h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Paisagismo.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
Implantação e manutenção total de paisagismo em praças públicas, ruas e avenidas, além de canteiros centrais e rota-

tórias da cidade.
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Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 07h às 11h e 13h às 17h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
O setor atende às solicitações da população e executa o serviço conforme a programação interna.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Até 30 dias.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: Horto (77) 3422-8143
Sede da SEMMA (77) 3429-7900
• E-mail: gabinete.semma@gmail.com
• Endereços: Sede da SEMMA, Rua dos Fonsecas, nº 41 – Centro.
Horto Florestal: Rua Guilhermino Novaes, s/n – Conquistinha.

CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES – CETAS

Atendimento à Comunidade Externa: População de Vitória da Conquista. O CETAS não é aberto à visitação pública.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Triagem de animais silvestres, recepção, abrigo, cuidados veterinários e destinação.

Descrição dos serviços: 
Recepção de animais, identificação taxonômica, triagem, manejo, higienização nas gaiolas e recintos, alimentação, con-

tenção, captura, resgate, realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, coleta de material biológico, reabilitações, trans-
porte, devolução de animais à natureza e monitoramento pós-soltura. 

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Recebe animais silvestres apreendidos no tráfico por instituições como Polícia Rodoviária Federal, INEMA, IBAMA, 

Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, etc. 
• Realiza os cuidados necessários para a reabilitação dos mesmos com o principal objetivo de devolvê-los à natureza.
• Realiza resgate de animais feridos na zona urbana e rural.
• Recebe animais silvestres através de entrega voluntária.
• Realiza soltura de animais em áreas protegidas previamente cadastradas no CETAS de Vitória da Conquista.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Até 30 dias.
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Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3423-2247
• E-mail: cetasvca@yahoo.com.br
• Endereços: Parque da Serra do Periperi.

PARQUE AMBIENTAL LAGOA DAS BATEIAS 

Atendimento à Comunidade Externa: População e visitantes de Vitória da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Visitação ao Parque Ambiental.
• Visitação ao Museu de História Natural.
• Práticas esportivas.

Descrição dos serviços: 
O Parque Lagoa das Bateias é aberto ao público para visitações e práticas esportivas. Quando a visitação receber, por 

instituições de ensino ou outros tipos de instituição, um grande número de pessoas, deve ser feito o agendamento por ofício, 
sendo entregue com antecedência na Secretaria Municipal do Meio Ambiente e/ou no próprio local de visitação.

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 17h30.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Visitação aberta ao Parque Ambiental e visitação guiada ao Museu de História Natural, podendo ser a visita espontânea 

ou agendada previamente.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3425-7025
• E-mail: gabinete.semma@gmail.com
• Endereços: Parque Lagoa das Bateias – acesso pela Av. Brumado, Av. Alagoas ou Av. Modelo.

GERÊNCIA DE PROJETOS 

Atendimento à Comunidade Externa: População de Vitória da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Programa Adote uma Praça.

Descrição dos serviços: 
Esclarecimentos técnicos, jurídicos e operacionais relativos à adoção de praças, canteiros e áreas verdes do município, 

bem como dos procedimentos quanto da necessidade de distrato.
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Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Atendimento a pesquisadores.

Descrição dos serviços: 
Atendimento a pesquisadores que desejam executar projetos de pesquisa, já aprovados nas instituições às quais estejam 

vinculados, no âmbito das Unidades de Conservação e/ou que possam gerar impactos ambientais direta ou indiretamente.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS
Elaboração e viabilização de projetos.

Descrição dos serviços: 
É o setor responsável pela elaboração, acompanhamento e viabilização de projetos institucionais e externos.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Para o projeto “Adote uma Praça”, a empresa ou instituição interessada em aderir ao programa se dirige ao setor portando 

CNPJ e a descrição da área que deseja adotar, bem como, descritivo das ações que pretende realizar e o modo de adoção (se 
pleno ou parcial). Faz-se o preenchimento e/ou encaminhamento do Requerimento de Adoção a ser apresentado pela empresa 
junto ao Gabinete da Secretaria, acompanhado de projeto descritivo e planta base das alterações que se desejar realizar 
(conforme o caso). Depois de autorizada a adoção pela Secretaria e pelo Gabinete do Prefeito, a minuta do Termo de Adoção é 
expedida e encaminhada à Procuradoria do Meio Ambiente para revisão e posterior recolhimento de assinaturas. Segue-se o 
monitoramento do cumprimento do quanto firmado no Termo.

Os demais serviços são oferecidos a requerimento dos interessados.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-7911
• E-mail: gerenciadeprojetos.semma@gmail.com
• Endereços: Rua dos Fonsecas, nº 41 – Centro.

FISCALIZAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Atendimento à Comunidade Externa: População de Vitória da Conquista, estudantes da rede municipal e instituições 
públicas e privadas.
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SERVIÇOS OFERECIDOS:
Fiscalização e defesa do meio ambiente.

Descrição dos serviços: 
Compete ao setor de Fiscalização Ambiental fazer cumprir o que determina a Lei complementar nº 140, de 8 de dezembro 

de 2011, que tem como objetivo fixar normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e  do parágrafo  único do art.  23  
da  Constituição Federal,  para as ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum, relativas à pro-
teção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas 
e à preservação das florestas, da fauna e da flora. Em resumo, o serviço é direcionado à proteção, defesa e conservação do 
meio ambiente, para promover a gestão descentralizada, democrática, e eficiente, a fim de evitar o consumo predatório dos 
recursos naturais.

Documentos necessários: Não há uma exigência formal para apresentação de documentos, todavia, a apresentação de 
provas materiais facilita a conexão do nexo causal.

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
O cidadão conquistense pode denunciar à Secretaria Municipal do Meio Ambiente ou à Ouvidoria Municipal qualquer 

situação que considere prejudicial ao meio ambiente, à saúde pública, ao patrimônio histórico ou cultural.
O cidadão pode fazer a denúncia via telefone ou protocolá-la por escrito tanto na SEMMA como na Ouvidoria do Município, 

não havendo necessidade de identificação do denunciante.  O resultado é informado ao denunciante mediante o número de 
registro da denúncia, fornecido ao cidadão no ato do registro.

É de competência da SEMMA fiscalizar e monitorar:
• O combate ao comércio ilegal e ao tráfico de animais silvestres.
• A pesca predatória;
• O uso indevido do bem público reservado às áreas verdes.
• A poluição do solo, atmosférica e sonora.
• A mineração ilegal.
• O comércio e a indústria que exerçam atividades potencialmente poluidoras e ou degradadoras.
• O descarte de resíduos da construção civil.
• Ocupação ilegal em áreas de preservação.
• A derrubada, corte ou poda de árvores sem a devida autorização.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
O trabalho de fiscalização requer investigação e identificação do agente causador do dano ambiental e a sua tipificação 

junto à legislação pertinente. O prazo legal é de 30 dias, prorrogável por igual período.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-7900
• E-mail: gabinete.semma@gmail.com
• Endereços: Parque da Serra do Periperi.
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Atendimento à Comunidade Externa: Pessoas jurídicas, usuários e/ou poluidores dos recursos ambientais.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Licenciamento e monitoramento ambiental.

Descrição dos serviços:
O Licenciamento Ambiental é o procedimento administrativo realizado pela SEMMA, para licenciar a instalação, amplia-

ção, modificação e operação de atividades e empreendimentos que utilizam recursos naturais, que sejam potencialmente 
poluidores ou que possam causar degradação ambiental.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
Para todas as modalidades de licença (LL, LI, LO, LA, RLO, LOA) 
• Requerimento (formulário da SEMMA).
• Análise prévia à formação do processo realizado pela SEMMA. 
• Comprovante do endereço informado no requerimento.
• Cópia do contrato social da empresa e suas alterações, no caso de pessoa jurídica.
• Cópia do CNPJ e Inscrição Estadual da empresa, ou RG e CPF, para pessoa física.
• Documentação comprobatória da qualidade de representante legal do interessado, acompanhada do CPF.
• Comprovante de pagamento.
• Relatório de Caracterização do Empreendimento (RCE) conforme modelo fornecido pela SEMMA.   
• Comprovante de registro no Cadastro Estadual De Atividades Potencialmente Poluidoras (CEAPD) e utilizadoras de 

recursos naturais.

Para Licença Localização (LL)
• Documento comprobatório de propriedade ou posse do imóvel, conforme Anexo I, ou §4º do artigo 26, da Portaria Nº 

13.278/2010.
• Original da publicação do pedido de LL publicado em jornal de grande circulação, conforme modelo fornecido pela 

SEMMA;.
• Protocolo de requerimento ao SEMMA da Autorização de Supressão de Vegetação ASV ou DASV, quando for necessário 

suprimir vegetação nativa;.
• Protocolo de requerimento da SEMMA da IAP, quando houver interferência em APP ou Reserva Legal.
• Diagnóstico não interventivo dos aspectos arqueológico, histórico, cultural e paisagístico da área de influência direta 

e indireta do empreendimento.
• Certidão sobre a situação do processo no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), quando se tratar de 

mineração.
• Anuência do distrito industrial onde se localiza o empreendimento, quando couber.
• Autorização emitida pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), quando se tratar de perfuração de poços de petróleo ou 

gás natural. 
• Anuência do Departamento de Estradas e Rodagens da Bahia (DERBA) e/ou Departamento Nacional de Infraestrutura 

de Transportes (DNIT) no caso de empreendimento de mineração em faixa de domínio de rodovias. Além de informações geor-
referenciadas em meio digital atendendo aos critérios e diretrizes da Portaria Nº 13.950/2010 (obrigatoriamente em CD-ROM 
ou DVD com capa de proteção em acrílico).
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Para Licença de Instalação (LI)
• Cópia da licença anterior (se houver).
• Original da publicação do pedido de LI publicado em jornal de grande circulação, conforme modelo fornecido pela 

SEMMA.
• Autoavaliação do cumprimento dos condicionantes da licença anterior, quando for o caso, devidamente acompanha-

da de documentação comprobatória assinada por responsável técnico.
• Outorga do direito de uso da água, ou sua dispensa, quando couber.
• Autorização prévia do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Instituto do Patrimônio Artístico 

e Cultural da Bahia (IPAC), quando o empreendimento se localizar em sítios históricos e/ou arqueológicos, ou da Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI), no caso de áreas indígenas.

• Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRSCC) quando couber, ou Plano de Gerenciamen-
to de Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS), no caso de hospitais.

• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), quando se tratar de mineração, obra rodoviária ou outras ativi-
dades que provoquem alterações na morfologia da área de influência do empreendimento, assinado por responsável técnico 
e acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

• Plano de fechamento de mina, quando se tratar de mineração.
• Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), quando couber, conforme norma técnica aprovada pela resolução do 

Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEPRAM) Nº 3.965/2009.
• Carta de viabilidade de serviços de energia elétrica (COELBA), de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

(EMBASA) e de coleta de lixo (PMVC), nos casos de empreendimentos urbanísticos, turísticos e de lazer. 

Para Licença de Alteração (LA) 
• Comprovante do pagamento trimestral da TCFA, para os grupos A3; B1 a B7; C1 a C16; D1 a D4; E2.2; E3, E5 a E8; 

F1.4; F1.6; G1.3; G1.5; e G2.1 do Anexo III (Decreto 11.235/08) e 11 Cópias da licença a ser alterada.
• Original da publicação do pedido de LA publicado em jornal de grande circulação.
• Relatório de Caracterização do Empreendimento (RCE), contemplando as alterações dos projetos pretendidos, com-

parando com o projeto licenciado.
• Relatório de cumprimento de condicionantes da licença a ser alterado, quando couber, devidamente acompanhado 

de documentação comprobatória assinada por responsável técnico. 
• Outorga do direito de uso da água, ou sua dispensa, quando couber. 

Para Licença de Operação da Alteração (LOA) 
• Comprovante do pagamento trimestral da TCFA, para os grupos A3; B1 a B7; C1 a C16; D1 a D4; E2.2; E3, E5 a E8; 

F1.4; F1.6; G1.3; G1.5; e G2.1 do Anexo III (Decreto 11.235/08). 
• Cópia da licença anterior.
• Original da publicação de pedido de LOA publicado em jornal de grande circulação.
• Autoavaliação do cumprimento dos condicionantes da licença anterior, quando for o caso, devidamente acompanha-

da de documentação comprobatória assinada por responsável técnico.
• Documento contendo a Política Ambiental da organização, para empreendimentos de médio, grande e excepcional 

porte.
• Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) ou Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde (PGR-

SS) no caso de hospitais.
• Cópia do registro em cartório da Ata de Reunião de Diretoria referente à criação da Comissão Técnica de Garantia 
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Ambiental (CTGA), acompanhada da ART ou currículo do coordenador, nos casos de empreendimentos de médio, grande e 
excepcional porte. 

• Cópia da publicação da Política Ambiental da empresa em jornal de grande circulação no estado, para empreendi-
mentos de médio, grande e excepcional porte.

Para Licença de Operação (LO) ou Renovação da Licença de Operação (RLO)
• Comprovante do pagamento trimestral da TCFA, para os grupos A3; B1 a B7; C1 a C16; D1 a D4; E2.2; E3, E5 a E8; 

F1.4; F1.6; G1.3; G1.5; e G2.1 do Anexo III (Decreto 11.235/08), quando se tratar de RLO.
• Outorga do direito de uso da água, ou sua dispensa, quando couber.
• Cópia da licença anterior (se houver).
• Original da publicação do pedido de LO ou RLO publicado em jornal de grande circulação.
• Autoavaliação do cumprimento dos condicionantes da licença anterior, quando for o caso, devidamente acompanha-

da de documentação comprobatória assinada por responsável técnico. 
• Estudo de Autoavaliação para o Licenciamento Ambiental (ALA), para empreendimentos de médio, grande e excepcio-

nal porte, quando se tratar de Requerimento da Licença de Operação (RLO).
• Cópia do registro em cartório da Ata de Reunião de Diretoria referente à criação da CTGA, acompanhada da ART ou 

currículo do coordenador, nos casos de empreendimentos de médio, grande e excepcional porte.
• Cópia da publicação em jornal de grande circulação do Balanço Ambiental da empresa, no caso de RLO, quando se 

tratar de empreendimento de médio, grande ou excepcional porte.
• Cópia da publicação da Política Ambiental da empresa em jornal de grande circulação no estado, para empreendi-

mentos de médio, grande e excepcional porte.
• Informações georreferenciadas em meio digital atendendo os critérios e diretrizes da Portaria Nº 13.950/2010 (obri-

gatoriamente em CD-ROM ou DVD com capa de proteção em acrílico).

Para Manifestação Prévia (MNP) 
• Requerimento (formulário do SEMMA).
• Análise prévia à formação do processo realizada pelo SEMMA.
• Comprovante de representação legal do interessado.
• Caracterização do empreendimento, acompanhado de planta de situação, conforme Art. 27 da Portaria Nº 13.278/2010.
• Comprovante de pagamento.

Para Autorização de Transporte de Resíduos Perigosos (ATRP) 
• Requerimento (formulário do SEMMA).
• Análise prévia à formação do processo realizada pelo SEMMA.
• Comprovante do endereço informado no requerimento.
• Cópia do CNPJ e Inscrição Estadual da empresa ou RG e CPF, para pessoa física.
• Documentação comprobatória da qualidade de representante legal do interessado, acompanhada do CPF.
• Cópia do contrato social da empresa e suas alterações.
• Comprovante de pagamento.
• Termo de Responsabilidade Ambiental para Transporte de Resíduos Perigosos, devidamente assinado pelo responsá-

vel, com firma reconhecida.
• Cópia da licença de operação da empresa geradora do resíduo, quando couber.
• Cópia da licença de operação da empresa receptora do resíduo. 
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• Cópia da Licença Simplificada, ou, se for o caso, da Licença de Operação da transportadora.
• Anuência da instalação receptora.
• Rotograma.
• Ficha de Emergência.
• Autorização do Exército, no caso de transporte de produtos controlados, conforme legislação específica. 

Para Autorização Ambiental (AA) 
• Requerimento (formulário do SEMMA).
• Análise prévia à formação do processo realizada pelo SEMMA.
• Relatório de Caracterização do Empreendimento (RCE), conforme modelo fornecido pelo SEMMA.
• Documento de conformidade com a legislação municipal. 
• Relatório de cumprimento dos condicionantes da autorização anterior, quando se tratar de prorrogação da AA, acom-

panhada de documentação comprobatória e devidamente assinado por responsável técnico.
• Comprovante de pagamento.
• Documento comprobatório de propriedade ou posse do imóvel, ou autorização do superficiário acompanhada de do-

cumento comprobatório de propriedade ou posse, conforme Anexo I da Portaria nº 13.278/2010, no caso de empreendimentos 
de mineração.  

• Outorga de direito de uso da água, quando couber. 
• Protocolo de requerimento ao SEMMA da ASV ou DASV, quando couber.
• Protocolo de requerimento ao INEMA da IAP, quando houver interferência em APP ou Reserva Legal. 
• Certidão sobre a situação do processo no DNPM, quando se tratar de mineração.
• Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e as propostas de uso futuro das áreas recuperadas, bem como 

o cronograma físico-financeiro de execução, quando se tratar de empreendimento de mineração.

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 17h. 
Taxas: Sim, a depender do porte do empreendimento.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Os contribuintes podem entrar em contato telefônico, e-mail ou presencialmente com a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, meios pelos quais recebe as informações e orientações pertinentes às suas referidas necessidades.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• A depender da demanda.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-7902
• Site: semma.licenca@gmail.com
• Endereço: Rua dos Fonsecas, nº 41 – Centro.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Atendimento à Comunidade Externa: População de Vitória da Conquista, estudantes da rede municipal e instituições 
públicas e privadas.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Sensibilização e Educação Ambiental. 

Descrição dos serviços: 
O MEA é um setor da Secretaria de Meio Ambiente – alocado na Praça da Juventude, próximo à reserva Ambiental do Poço 

Escuro – responsável pela divulgação, educação e sensibilização no que tange ao tema ambiental do município.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Desenvolve trabalhos com crianças e adolescentes da rede municipal e estadual de ensino, com entidades civis locais e 

regionais, bem como com a comunidade de forma geral, realizando e apoiando inúmeras atividades como oficinas de recicla-
gem, semanas temáticas, campanhas porta a porta de educação ambiental, Eco Teens e Eco Kids, apoio e parceria à projetos 
acadêmicos, com destaque às visitas monitoradas à Reserva Florestal do Poço Escuro e a realização de palestras ambientais.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• De 01 a 07 dias.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3421-7020
• E-mail: semma.moduloambiental@gmail.com
• Endereços: Praça da Juventude – Cruzeiro.
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A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana tem como atribuição planejar, organizar, regulamentar, especificar, medir e 
fiscalizar a prestação de serviços de transporte público de passageiros, aplicando as penalidades cabíveis; estimular o au-
mento permanente da qualidade e da produtividade dos serviços de transporte, trânsito e vias públicas, e da preservação do 
meio ambiente; estimular a criação e fortalecer a formação de associações de usuários para defesa dos interesses coletivos 
relacionados à prestação dos serviços de trânsito e transporte público.

Telefone: (77) 3429-7352
E-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
Endereço: Rua Friburgo, nº 109 B – Bairro Petrópolis.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 17h30.

COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE

Atendimento à Comunidade Interna: Secretarias Municipais, Gabinete Civil e demais setores. 
Atendimento à Comunidade Externa: Permissionários do transporte individual de passageiros, táxi, transporte escolar, 

transporte coletivo rural e urbano, bem como público em geral.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Concessão de gratuidades.

Descrição dos serviços:
Bilhete Eletrônico Municipal (BEM) na categoria Especial, documento eletrônico de uso pessoal e intransferível, que 

permite aos seus titulares usufruir do benefício da gratuidade para pessoas com deficiência e/ou patologia, no serviço de 
transporte coletivo deste município.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Baixa de permissão de Táxi.

Descrição dos serviços:
Encerramento das atividades destinadas ao transporte de passageiros individual, no modal Táxi.
Documentos necessários: Sim, sob consulta.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Inclusão de permissão de Táxi.

Descrição dos serviços:
Autorização para exercer atividades destinadas ao Transporte de passageiros individual, no modal Táxi.
Documentos necessários: Sim, sob consulta.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito. 
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SERVIÇOS OFERECIDOS:
Vistoria.

Descrição dos serviços:
Inspeção veicular daqueles pertencentes aos segmentos de transportes regulamentados pela Coordenação de Transporte 

Público (Táxi, Coletivo Rural, Coletivo Urbano e Escolar), bem como os permissionários.
Documentos necessários: A consultar.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Sim. R$ 31,33
*Obs: O agendamento da vistoria é realizado pelo Atendimento no Espaço Cultural Glauber Rocha. A vistoria é realizada 

no DESERG (Central de Equipamentos).

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Novo veículo para Táxi – Primeiro Veículo.

Descrição dos serviços:
Acompanhamento e fornecimento de documentos comprobatórios para aquisição de veículos, pela primeira vez, por taxis-

ta, objetivando isenção de impostos.
Documentos necessários: Sim, sob consulta.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito. 

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Novo veículo para Táxi – Substituição.

Descrição dos serviços:
Acompanhamento e fornecimento de documentos comprobatórios para aquisição de veículos, em caráter de substituição 

do veículo já em operação, objetivando isenção de impostos.
Documentos necessários: Sim, sob consulta.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito. 

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Seminovo para Táxi – Substituição.

Descrição do serviço
Acompanhamento e fornecimento de documentos comprobatórios para aquisição de veículo seminovo, em caráter de 

substituição do veículo já em operação.
Documentos necessários: A consultar.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito. 
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SERVIÇOS OFERECIDOS:
Credenciamento de Condutor Auxiliar – Táxi.

Descrição dos serviços:
Cadastro de até 02 condutores auxiliares, por alvará, na função de motorista folguista, com emissão de car-

tão de identificação.
Documentos necessários: Sim, sob consulta do serviço.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Sim, sob consulta do serviço.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Concessão de Gratuidade – Coletivo Rural.

Descrição dos serviços:
Concessão de gratuidade para moradores da zona rural de Vitória da Conquista, de uso pessoal e intransferível, que per-

mite aos seus titulares usufruir do benefício de gratuidade no transporte coletivo rural, destinado às pessoas com deficiência 
e/ou patologia.

Documentos necessários: Sim, sob consulta.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito. 

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Defesa prévia de multas.

Descrição dos serviços:
Atendimento aos requerimentos de defesa de multas dos seguimentos de transporte regulamentados pela Coordenação 

de Transporte Público (transporte individual de passageiros – táxi, transporte Escolar, transporte coletivo rural e transporte 
coletivo urbano).

Documentos necessários: Sim, sob consulta.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito. 

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Através do atendimento presencial e providências relativas aos requerimentos protocolados.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• A depender do requerimento.

Mecanismos de comunicação com os usuários
• Telefone: 3429-7367 / 3429-7368
• E-mail: mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br
• Atendimento presencial na Prefeitura da Zona Oeste: Centro Glauber Rocha, Av. Brumado, s/n – Bairro Brasil.
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COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA

Atendimento à Comunidade Interna: Secretarias Municipais, Gabinete Civil e demais setores. 
Atendimento à Comunidade Externa: Público em geral.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Urbanização viária: patrolamento, pavimentação, construção de passeios, rampas, sarjetas e instalação de meio-fio. 
• Implantação e manutenção de dispositivos de drenagem pluvial.
• Patrolamento com encascalhamento em vias não pavimentadas. 
• Terraplanagem para pavimentação asfáltica.
• Pavimentação asfáltica.
• Recapeamento asfáltico.
• Execução de passeio.
• Assentamento de meio-fio.
• Recomposição de pavimentação asfáltica (tapa-buraco).
• Recuperação de pavimento em paralelepípedo e pedra.
• Rebaixamento de rede pluvial.
• Recuperação em galerias de águas pluviais.
• Execução de engole-tudo.
• Construção de PV’s (Poço de Visita) de águas pluviais.
• Execução de canal e galeria de águas pluviais.
• Limpeza de canais abertos com e sem revestimento.
• Limpeza com desobstrução e recuperação em caixas de drenagens (boca de lobo).

Documentos necessários: Não há
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Os serviços são executados na sede do município e nos distritos conforme a necessidade, no caso de manutenção, e obras 

conveniadas e da Administração Direta são coordenadas e fiscalizadas.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• De 01 a 30 dias, a depender do serviço solicitado.

Mecanismos de comunicação com os usuários
• Telefone: (77) 3429-7356 / 3429-7355
• E-mail: infraviaria.semob@gmail.com
• Rua Carlécio Santos Sande, nº 109 B – Lot. Jardim Petrópolis, Cruzeiro.
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COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA

SERVIÇO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO

Atendimento à comunidade externa: Idosos, pessoas com deficiência, policiais militares, agentes penitenciários, cartei-
ros dos correios, conselheiros do Conselho Penal e agentes de transporte.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Gratuidade de idosos.

Descrição dos serviços: 
Concessão de Bilhete Eletrônico Municipal (BEM), na categoria Isento, destinado a pessoas idosas, documento eletrônico 

de uso pessoal e intransferível, que permite aos seus titulares usufruir do benefício de isenção tarifária para pessoas com 
idade igual ou superior a 65 anos, no serviço de transporte coletivo urbano deste município.

O requerente comparece ao atendimento das unidades da Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de 
Vitória da Conquista (ATUV) munido dos documentos, aos quais, após conferência e estando de acordo com os critérios, será 
confeccionado o cartão.

Documentos necessários: 
• Documento de Identidade (RG, CTPS, CNH ou equivalente, original e cópia simples).
• CPF (original e cópia simples).
• Foto coletada digitalmente presencialmente.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Gratuidade para pessoas com deficiência.

Descrição dos serviços:
Concessão de Bilhete Eletrônico Municipal (BEM), na categoria Especial, documento eletrônico de uso pessoal e intrans-

ferível, que permite aos seus titulares usufruir do benefício da gratuidade para pessoas com deficiência e/ou patologia, no 
serviço de transporte coletivo urbano deste município.

O requerente comparece ao atendimento munido dos documentos, ao qual, após conferência, será encaminhado para 
perícia médica. Para fazer jus à gratuidade, o requerente deverá se enquadrar em todos os critérios estabelecidos e elencados 
abaixo:

• ser residente e domiciliado no município de Vitória da Conquista. 
• ter deficiência e/ou patologia conforme legislação em vigor.
• ser portador de documento pessoal para Prova de Identidade.
• ser inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF).
• ser inscrito no Cadastro de Cartão do SUS.
• ser submetido e aprovado por perícia médica a ser disponibilizada pela Secretaria de Saúde.

Após realizada a perícia médica, o requerente poderá verificar o resultado, se deferido ou indeferido, procurando o setor 
de atendimento, após 10 dias úteis contados a partir da data de realização da perícia médica. Em caso de indeferimento o 
requerente poderá entrar com pedido de recurso, ao qual passará por nova avaliação médica.
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Documentos necessários: 
• Prova de identidade: Certidão de Nascimento (para os menores de 6 anos), RG, CTPS, CNH (original e cópia simples).
• CPF.
• Cartão de Saúde do SUS (original e cópia simples).
• Comprovante atualizado de residência do município de Vitória da Conquista, em nome próprio ou de pessoa da famí-

lia (original e cópia simples).
• Laudo médico do especialista, constando o número da Classificação Nacional de Doenças (CID), emitido a no máximo 

06 meses.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Gratuidade nas categorias: policiais militares, agentes penitenciários, carteiros dos correios, conselheiros do Conselho 

Penal e agentes de transporte.

Descrição dos serviços: 
Concessão de Bilhete Eletrônico Municipal, categoria Isento, destinado aos policiais militares, agentes penitenciários, 

carteiros dos correios, conselheiros do Conselho Penal e agentes de transporte. Documento eletrônico de uso pessoal e in-
transferível que permite aos seus titulares usufruir do benefício de isenção tarifária no serviço de transporte coletivo urbano 
deste município.

O requerente comparece ao atendimento das unidades da Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de 
Vitória da Conquista (ATUV) munido dos documentos, ao qual, após conferência e estando de acordo com os critérios, será 
confeccionado o cartão.

 Documentos necessários: 
• Prova de identidade: Certidão de Nascimento (para os menores de 6 anos), RG, CTPS, CNH ou documentos equivalen-

tes  (original e cópia simples).
• CPF.
• Cartão de Saúde do SUS (original e cópia simples).
• Comprovante atualizado de residência do município de Vitória da Conquista, em nome próprio ou de pessoa da famí-

lia. (original e cópia simples).
• Relação de efetivo.
• Foto coletada digitalmente.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
O requerente comparece ao atendimento da Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Vitória da 

Conquista (ATUV) munido dos documentos, ao qual, após conferência e estando de acordo com os critérios, será con-
feccionado o cartão.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Para a categoria Pessoa com Deficiência, o tempo depende da disponibilidade do agendamento da perícia médica.
• Para as demais categorias, a entrega do bilhete eletrônico pode ser no ato da solicitação ou em até 3 dias úteis.
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Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3421-1437 / 3427-9501
• E-mails institucionais: 
sit-vca.coordenacao@outlook.com
atuv.adm@gmail.com 
atuv.gr@gmail.com
• Sede da Coordenação de Transportes: Espaço Cultural Glauber Rocha, Av. Brumado, s/n – Bairro Brasil.

UNIDADES ATUV: 
1. Sede, Tv. 2 de Julho, nº 1 – Centro.
2. Shoppings Boulevard e Conquista Sul (quiosques).
3. Centro Cultural Glauber Rocha.
4. Farmácia Super Farma no bairro Jardim Valéria.
5. Empresa M&K no bairro Ibirapuera.
6. Papelaria Vitrine na Av. Régis Pacheco.

TRÂNSITO - SIMTRANS

Atendimento à Comunidade Externa: Toda a população de Vitória da Conquista e pessoas que transitam nas vias urba-
nas da cidade.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Aquisição de cartões de estacionamento de idosos, pessoas com deficiência e gestantes.

Descrição dos serviços:
Orientações e protocolo para a aquisição dos cartões de estacionamento que dão direito ao uso das vagas reservadas ao 

público idoso, gestante e às pessoas com deficiência.
Documentos necessários: Formulário preenchido, CNH, CRLV do veículo que transporta o requerente e comprovante de 

residência do município. No caso de pessoas com deficiência, é necessária a apresentação de laudo médico.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 17h30h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Apoio a eventos e autorização de fechamento de vias.

Descrição dos serviços: 
Apoio a eventos que necessitam acompanhamento da equipe operacional e autorização para fechamento de vias para 

reformas, manutenção das redes de esgoto, água e energia. Direcionado a eventos de pequeno, médio e grande porte.
Documentos necessários: Ofício de solicitação e, no caso de fechamento de via para eventos, é necessário apresentar a 

lista de assinatura de autorização dos moradores do logradouro a sofrer a intervenção.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 17h:30.
Taxas:  Sim, valor calculado pelas características do evento através da tabela de preços públicos e expedição de guia 

de pagamento.
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SERVIÇOS OFERECIDOS:
Palestras e atividades relacionadas à educação para o trânsito.

Descrição dos serviços: 
Realização de cursos, palestras, aulas, comandos educativos sobre o tema “educação para o trânsito” em escolas e ins-

tituições, conforme requerimento com antecedência.
Documentos necessários: Solicitação via ofício ou comunicação interna.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14 às 17h30.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Atendimento a recursos de multas de trânsito e entrega de boletins de ocorrência de trânsito.

Descrição dos serviços: 
Orientação e protocolo a recursos de multas de trânsito no balcão de atendimento do Sistema Municipal de Trânsito.
Documentos necessários: CNH, CRLV autuado e comprovante de residência.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 17h30.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
O requerente comparece ao atendimento do Sistema Municipal de Trânsito, localizado na sede da Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana, com os documentos necessários para cada um dos serviços e protocola o requerimento.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Aquisição de cartões de estacionamento de idosos, pessoas com deficiência e gestantes: 15 dias.
• Apoio a eventos e autorização de fechamento de vias: 15 dias.
• Palestras e atividades relacionadas à educação para o trânsito: 05 dias.
• Atendimento a recursos de multas de trânsito e entrega de boletins de ocorrência de trânsito: Imediato.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-7353 / 3429-7376
• E-mail: transito@pmvc.ba.gov.br
• Endereço: Rua Carlécio Santos Sande, nº 109B – Bairro Cruzeiro.
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A Procuradoria Geral do Município tem por finalidade a representação judicial do município e o assessoramento jurídico 
dos órgãos e entidades da Administração Municipal, a defesa do seu patrimônio e a representação dos seus interesses junto 
aos Tribunais.

Telefone: (77) 3429-3165 / 3429-3166
E-mail: pgm@pmvc.ba.gov.br
Endereço: Rua João Pessoa, nº 253 – Centro.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 14h às 18h.

Atendimento à Comunidade Interna: Órgãos e entidades da administração municipal.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
 Representação judicial do município e o assessoramento jurídico.
 
Descrição dos serviços: 
A Procuradoria Geral do Município tem por finalidade a representação judicial do município e o assessoramento jurídico 

dos órgãos e entidades da administração municipal, a defesa do seu patrimônio e a representação dos seus interesses junto 
aos tribunais.

A PGM possui em sua estrutura as seguintes especialidades jurídicas:
• Administrativa.
• Cível.
• Fiscal e Tributária.
• Institucional.
• Trabalhista.
• Procuradoria de Saúde.
• Assessoria Jurídica.
Documentos necessários: A depender do serviço.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Análise processual.
• Recurso de processos.
• Pareceres.
• Participação em audiências públicas.
• Participação em audiências judiciais.
• Análise e elaboração de contratos.
• Elaboração de aditivos.
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Tempo de resposta das demandas exigidas:
• A depender das demandas.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-3165 / 3429-3166
• E-mail: pgm@pmvc.ba.gov.br
• Endereço: Rua João Pessoa, nº 253 – Centro.

PROCON – PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Atendimento à Comunidade Externa: Consumidores residentes em Vitória da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
 Atendimento ao consumidor.
 
Descrição dos serviços: 
Recebimento das reclamações dos consumidores, munidos de documento de identidade e comprovante de endereço (ori-

ginais), contra fornecedores de produtos e/ou serviços.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Triagem das reclamações. 

Descrição dos serviços: 
Determinada prioridade de acordo com o grau de relevância e de complexidade.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Contato.

Descrição dos serviços: 
Através de linha direta, com os Serviços de Atendimento ao Consumidor (SAC) e e-mail das empresas fornecedoras de 

produtos e/ou serviços.
 
SERVIÇOS OFERECIDOS:
Agenda de audiências.

Descrição dos serviços: 
 Conciliação entre as partes envolvidas, a saber, o consumidor e o fornecedor.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Lavrar a decisão ou conciliação.
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Descrição dos serviços: 
Decretar ou prescrever algo por escrito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Aplicação de multa.

Descrição dos serviços: 
Aplicação de multa em caso de descumprimento da conciliação ou quando não houver entendimento entre as partes.
Documentos necessários: Documentos pessoais e comprobatórios da relação de consumo (originais).
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Atendimento presencial.
• Comunicação com parte envolvida.
• Realização de audiência de conciliação.
• Decisão da conciliação ou das penalidades aplicadas, publicadas na Imprensa Oficial – Diário Oficial do Município (DOM).

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-7858
• E-mail: procon@pmvc.ba.gov.br
• Endereço: Praça Virgílio Ferraz, nº 86 – Centro.
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É responsável pela gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), tem por finalidade executar a política sanitária do município, 
com o propósito de promover atenção à saúde da população com qualidade, humanização, eficiência e valorização profissional 
no âmbito do SUS. Seus princípios baseiam-se na universalidade, equidade, integralidade e participação popular.

Telefone: (77) 3429-7400
E-mail: gabsaudevc@hotmail.com
Endereço: Rua Rotary Club, nº 69 – Centro.

ATENÇÃO BÁSICA: UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
 (POSTOS DE SAÚDE)

Atendimento à Comunidade Externa: Toda a população de Vitória da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Programa Saúde Da Família (PSF’s).
• Unidade De Saúde Da Família (USF).

Descrição dos serviços: 
A Atenção Básica do município de Vitória da Conquista está estruturada em:
• 42 Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo 17 Unidades de Saúde da Família na zona urbana, 18 Unidades Saúde 

da Família na zona rural e 07 Unidades Básicas de Saúde Modelo Tradicionais.
• 40 Equipes de Saúde Bucal.
• 05 Equipes de Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), sendo 01 Equipe de Atenção Básica (AB), 02 Academias 

da Saúde (ADS), 01 Odontomóvel e 01 equipe de Consultório na Rua.

São oferecidos nas Unidades de Saúde os seguintes serviços: 
Consulta de enfermagem, consulta médica, consulta odontológica, consulta de pré-natal e puerpério, consulta de acom-

panhamento de hipertensos e diabéticos, consulta de planejamento familiar, consulta de crescimento e desenvolvimento 
infantil, controle e acompanhamento de hanseníase e tuberculose, coleta de exame citopatológico (preventivo), administração 
e dispensação de medicamentos, aferição de pressão arterial, verificação de glicemia capilar, vacinação, curativo, retirada 
de pontos, pequenas suturas, drenagem de abscesso, lavagem de ouvido, visita domiciliar, coleta de exames laboratoriais, 
testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites, teste rápido para gravidez, triagem pré-natal, triagem neonatal, nebulização, 
antropometria e sala de espera. 

As Unidades de Saúde também realizam investigação de óbito, notificação de doenças e agravos de notificação compulsória, 
marcação de exames e procedimentos, práticas corporais e atividades físicas, encaminhamentos para outros pontos de atenção 
da rede, atendimentos individuais e domiciliares por profissionais do Núcleo Ampliado de Saúde Da Família (NASF), grupos e 
atividades coletivas (específicas e compartilhadas), estudo de caso e construção de Projeto Terapêutico Singular (PTS).

Acontecem ainda, atividades na escola, incluindo o Programa Saúde nas Escolas (PSE), palestras e atividades educativas 
em grupo, levantamento odontológico com finalidade epidemiológica, escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor.
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Documentos necessários: Cartão SUS, documentos pessoais, comprovante de endereço, cartão da família (feitos pelos 
Agentes Comunitários de Saúde) – originais.

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 07h às 17h.
Taxas: Gratuito.

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE:
• Policlínica de Atenção Básica Dr. Ademário Silva Santos. 
Endereço: Av. Frei Benjamin, s/n – Brasil. 
Telefone: 3422-8202
• Centro de Saúde Dr. João Melo Filho.
Endereço: Avenida Manaus nº 425 – Ibirapuera. 
Telefone: 3422-8203
• Centro de Saúde Dr. Hugo de Castro Lima.
Endereço: Rua da Barragem, s/n – Guarani. 
Telefone: 3422-8118
• Centro De Saúde Régis Pacheco.
Endereço: Avenida Otávio Santos, nº245 – Recreio. 
Telefone: 3422-8119
• Policlínica de Atenção Básica São Vicente – CAE II.
Endereço: Rua Celi de Freitas, s/n – São Vicente. 
Telefones: 3422-8121 e 3421-5346
• Policlínica de Atenção Básica Panorama. 
Endereço: Av. Rosa Cruz, s/n – Panorama. 
Telefone: 3422-8122 e 3424-1758
• Unidade de Saúde Vila América. 
Endereço: Rua Eva Peron, nº 25, Vila América. 
Telefone: 3421-7217

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – ZONA URBANA 
• Unidade de Saúde da Família Miro Cairo. 
Endereço: Rua 08, Circular – Miro Cairo. 
Telefone: 3422-8123
• Unidade de Saúde da Família Bruno Bacelar.
Endereço: Av. Macaúbas, s/n – Bruno Bacelar. 
Telefone: 3427-4400
• Unidade De Saúde Da Família Urbis VI. 
Endereço: Av. Central, s/n, Loteamento Morada Real – Urbis VI. 
Telefone: 3422-8125
• Unidade de Saúde da Família Jardim Valéria. 
Endereço: Av. Jatobá, s/n – Jardim Copacabana. 
Telefone: 3422-8126
• Unidade de Saúde da Família Urbis V. 
Endereço: Via Local F, s/n – Urbis V. 
Telefone: 3422-8127
• Unidade de Saúde da Família Solange Hortélio  (CSU).
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Endereço: Rua A, nº 1.383 – Urbis II. 
Telefone: 3422-8133 e 3425-4609 (telefone público)
• Unidade de Saúde da Família Nestor Guimarães. 
Endereço: Praça José Arcanjo dos Santos, nº 479 – Jurema. 
Telefone: 3422-8178
• Unidade de Saúde da Família Vila Serrana. 
Endereço: Av. Principal, s/n – Vila Serrana III. 
Telefone: 3422-8129
• Unidade de Saúde da Família Coveima. 
Endereço: Rua E, nº 42 – Coveima I. 
Telefone: 3422-8130 e 3422-9910 (telefone público)
• Unidade de Saúde da Família Professor Nelson Barros. 
Endereço: Rua Ibiassucê, s/n – Kadija. 
Telefone: 3422-8120
• Unidade de Saúde da Família Pedrinhas. 
Endereço: Rua Gilberto Lopes, s/n – Pedrinhas.
Telefone: 3422-8193
• Unidade de Saúde da Família Nossa Senhora Aparecida.
Endereço: Rua Santa Cecília, s/n – Nossa Senhora Aparecida. 
Telefone: 3422-8128
• Unidade de Saúde da Família Morada dos Pássaros. 
Endereço: Av. Pedro Francisco de Morais, s/n – Morada dos Pássaros II. 
Telefone: 3421-9736
• Unidade de Saúde da Família Recanto das Águas.
Endereço: Rua V, nº 01 – Recanto das Águas. 
Telefone: 3426-4438
• Unidade de Saúde da Família Patagônia. 
Endereço: Rua Florianópolis, nº 422 – Patagônia. 
Telefone: 3425-5857
• Unidade de Saúde da Família Nova Cidade. 
Endereço: Rua Projetada, s/n, próximo à Base da Polícia Militar – Nova Cidade.

POSTOS DE SAÚDE – ZONA RURAL 
• Unidade de Saúde da Família Veredinha. 
Endereço: Rua 21 de abril, s/n. 
Telefone: 3402-3000
• Unidade de Saúde da Família São Sebastião. 
Endereço: Praça da Matriz, s/n. 
• Unidade de Saúde da Família Cercadinho. 
Telefone: 3401-8000 / 3401-8001 / 3401-4004 / 3401-4000
• Unidade de Saúde da Família Iguá. 
Endereço: Rua Campos Meira, s/n – Distrito Iguá.
Telefone: 3402-1002
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• Unidade de Saúde da Família de Pradoso. 
Endereço: Praça Pascoal Viana, s/n (ao lado da Escola Municipal José Rodrigues do Prado). 
Telefone: 3402-4000 / 3402-4012
• Unidade de Saúde da Família Inhobim. 
Endereço: Praça Durval Santos, s/n – Distrito de Inhobim. 
Telefone: 3402-8084 / 3402-8101
• Unidade de Saúde da Família São João da Vitória. 
Telefone: 3402-5025 / 3402-5029
• Unidade de Saúde da Família Capinal. 
Endereço: Povoado Assentamento União
• Unidade de Saúde da Família Limeira. 
Telefone: 3421-0625 / 3081-5595
• Unidade de Saúde da Família Roseira 
Endereço: José Gonçalves II. 
Telefone: 3402-6059
• Unidade de Saúde da Família José Gonçalves.
 Endereço: Praça da Matriz, s/n – Centro. 
Telefone: 3402-6059
• Unidade de Saúde da Família Bate-Pé. 
Telefone: 3402-2099
• Unidade De Saúde Da Família São Joaquim. 
Telefone: 3402-2010
• Unidade de Saúde da Família Lagoa das Flores.
Endereço: Rua Margarida Oliveira Cunha, s/n, ao lado da Escola Municipal Marlene Flôres.
• Unidade de Saúde da Família Lagoa da Flores II.
Endereço: Povoado do Periperi
• Unidade de Saúde da Família Simão
• Unidade de Saúde da Família Lagoa Formosa

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Todas as ações desenvolvidas nesta Diretoria têm como público alvo a população das áreas territoriais de abrangência 

dos Serviços de Saúde, cadastrados pelos Agentes Comunitários de Saúde, além de uma parcela da população que procura os 
serviços por demanda espontânea, conforme necessidade apresentada, tendo alguma Unidade de referência para assistência.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato para a maioria dos serviços e agendamento para consultas médicas, conforme a demanda.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-7448 (Diretoria de Atenção Básica)      
• E-mail: atencaobasica.vca@hotmail.com
• Endereço: Rua Rotary Club, nº 69 – Centro.
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AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL 

Atendimento à Comunidade Externa: População adulta e idosa residente em Vitória da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
O Ambulatório de Saúde Mental oferta cuidados para indivíduos adultos que estão em sofrimento mental moderado. O 

dispositivo abarca todo o território da zona urbana e rural do município, com o auxílio da articulação da rede de cuidados em 
saúde e socioassistencial.

Descrição dos serviços:
É um serviço especializado em saúde mental, que atende pessoas adultas com transtorno mental moderado. Oferece as-

sistência às pessoas que não necessitam de tratamento intensivo ou semi-intensivo dos CAPS ou que com sofrimento mental 
que ultrapassa os transtornos mentais comuns atendidos pela Atenção Básica. 

Documentos necessários: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência (originais). Quando encaminhados da Rede, 
apresentar relatório médico e/ou solicitação de procedimento/encaminhamento.

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 13h às 17h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
É realizado acolhimento inicial pela equipe da unidade, durante todos os dias da semana, turno matutino e vespertino. 

Se verificado quadro de transtorno mental moderado, a pessoa é admitida e é agendada consulta de acordo com sua neces-
sidade para profissionais das categorias que compõe a equipe multiprofissional: psiquiatria, psicologia, assistência social, 
enfermagem e farmácia. Os retornos de atendimentos médicos são agendados para 60 ou 90 dias, no entanto, esse intervalo 
de tempo pode ser menor, caso paciente apresente alguma alteração do quadro psíquico, ou alguma queixa relacionada à 
terapia medicamentosa.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
Por tratar-se de serviço de saúde mental não há tempo estipulado, podendo algumas demandas serem atendidas no 

mesmo dia e outras ao longo do seguimento ambulatorial.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-3481
• E-mail: ambsaudemental@gmail.com
• Atendimento presencial: Av. Olívia Flores, nº 3000 – Candeias.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL E ADOLESCENTE – CAPS IA

Atendimento à Comunidade Externa: Crianças e adolescentes com sofrimento mental grave e persistente, domiciliados 
em Vitória da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Acompanhamento multiprofissional, podendo ser ofertado grupos e/ou atendimentos individuais de acordo com o projeto 

terapêutico de cada indivíduo.
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Descrição dos serviços: 
O Centro de Atenção Psicossocial da Infância e da Adolescência  (CAPS IA) é um serviço especializado em saúde men-

tal, que atende diariamente crianças e adolescentes gravemente comprometidos psiquicamente e/ou que fazem uso abusivo 
de substâncias psicoativas. Sendo assim, são atendidos neste serviço crianças e adolescentes com Transtornos do Espectro 
Autista (TEA), Transtornos alimentares, Transtornos depressivos, automutilação, ideação e tentativa de suicídio, psicoses 
e aqueles que, por sua condição psíquica, estão impossibilitados de manter ou estabelecer laços sociais e/ou desenvolver 
independência e autonomia.

Documentos necessários: Criança: RG ou certidão de nascimento, CPF (se possuir), cartão SUS, uma foto 3/4. Respon-
sável: RG, CPF, e comprovante de residência (original).

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 07h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Inicialmente é realizado um acolhimento que consiste em um atendimento de escuta da família bem como observação e 

avaliação da criança/adolescente com objetivo de identificar sinais e sintomas cuja gravidade e persistência justifiquem a 
sua inserção no CAPS IA. Uma vez admitida no serviço, a atenção psicossocial passa a ser realizada por uma equipe multi-
disciplinar que acolhe, avalia e propõe um projeto terapêutico de cuidado no qual podem ser inseridos em uma ou mais das 
seguintes atividades: grupos terapêuticos, atendimento individual, oficinas terapêuticas, visitas domiciliares, atendimento 
psicoterapêutico e atendimento familiar.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
Por tratar-se de serviço de saúde mental não há tempo estipulado, podendo algumas demandas serem atendidas no 

mesmo dia e outras ao longo do Plano Terapêutico Singular (PTS).

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3421-5942      
• E-mail: capsia.pmvc@gmail.com
Atendimento presencial: Av. Espanha, nº 606 – Candeias.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS – CAPS AD III

Atendimento à comunidade externa: Adolescentes a partir dos 13 anos, adultos, idosos e familiares de pessoas que 
tenham sofrimento psíquico decorrente do uso de substância psicoativa.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Atenção psicossocial para pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas.

Descrição dos serviços: 
O CAPS AD III constitui-se em serviço de base comunitária que funciona segundo a lógica do território e que fornece 

atenção contínua às pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, durante as 24 
horas do dia e em todos os dias da semana, finais de semana e feriados. O objetivo primordial do CAPS AD III é favorecer a 
reinserção social, na perspectiva concreta de emancipação e de reflexão sobre como o uso e o abuso de álcool e outras drogas, 
que expõe o usuário a situações de danos e riscos. Este serviço se propõe a ofertar cuidado especializado e transdisciplinar 

SECRETARIA DE SAÚDE



em saúde mental, fomentar o protagonismo do indivíduo, incentivando-o quanto à sua formação/qualificação para o trabalho 
e o restabelecimento da sua rede social.

Documentos necessários: RG, cartão SUS e comprovante de residência (original).
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 07h às 19h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
A pessoa poderá ser encaminhada por qualquer serviço de saúde do município, pela rede socioassistencial, de educa-

ção ou do sistema de Justiça. Poderá ainda vir por demanda espontânea sozinha ou acompanhada dos seus familiares ou 
responsáveis. Ao chegar, a pessoa será acolhida e escutada sobre a sua relação com o álcool e/ou outras drogas e os danos 
já existentes, como forma de compreender sua atual situação, para então ser construído junto com o usuário o seu Plano 
Terapêutico Singular (PTS).

Tempo de resposta das demandas exigidas:
Por tratar-se de serviço de saúde mental não há tempo estipulado, podendo algumas demandas serem atendidas no 

mesmo dia e outras ao longo do Plano Terapêutico Singular (PTS).

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3422-8131      
• E-mail: capsad3pmvc@gmail.com
• Atendimento presencial: Rua T, s/n, Loteamento Morada Dos Pássaros II  – Bairro Felícia. 

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS II 

Atendimento à Comunidade Externa: Adultos, idosos e familiares de pessoas que tenham sofrimento psíquico decorrente 
do uso de substância psicoativa.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
O CAPS II oferta cuidado para indivíduos adultos que estão em sofrimento mental. O dispositivo abarca todo o território 

da zona urbana e rural com o auxílio da articulação da rede de cuidado em saúde e socioassistencial.

Descrição dos serviços: 
O CAPS II é um serviço especializado em saúde mental, que atende pessoas adultas em sofrimento psíquico, transtornos 

mentais graves e persistentes, em diferentes níveis de cuidado.
Documentos necessários: RG, cartão SUS e comprovante de residência (originais).
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 07h às 12h e 13h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Para o início do acompanhamento psicossocial em saúde mental, se faz necessário o processo de acolhimento, que 

consiste em uma escuta individualizada pelos técnicos em saúde mental que visa a avaliação do sofrimento dos indivíduos 
e o acolhimento subjetivo dos mesmos. Por meio da escuta no acolhimento será verificada a possibilidade de cuidado da 
demanda no CAPS II. É primado que o cuidado no CAPS se dê pelo quadrilátero (serviço – indivíduo – família – território), 
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esta primazia culmina na construção do Projeto Terapêutico Singular (PTS). O acompanhamento no dispositivo CAPS não se 
dá no modelo ambulatorial, que visa a busca de atendimentos psiquiátricos individuais com foco nas intervenções medica-
mentosas, estas são ferramentas importantes para o cuidado em saúde mental quando articuladas com outras, para isso, 
o CAPS II dispõe de atendimentos individuais e em grupos, dispostos em acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento 
psicoterápico, acompanhamento no campo socioassistencial, acompanhamento farmacêutico, visitas domiciliares e institu-
cionais (articulação de rede) e das oficinas terapêuticas (grupos de família que visam o cuidado e orientação aos familiares, 
rodas de conversa para neuróticos e psicóticos, oficinas de trabalho manuais, oficinas com enfoques artísticos, oficinas para 
puérperas, oficinas com enfoque no trabalho corporal, entre outras).

Tempo de resposta das demandas exigidas:
Por tratar-se de serviço de saúde mental não há tempo estipulado, podendo algumas demandas serem atendidas no 

mesmo dia e outras ao longo do Plano Terapêutico Singular (PTS).

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3422-9392      
• E-mail: caps2.pmvc@gmail.com
• Atendimento presencial: Praça Sá Barreto, nº 131 – Alto Maron. 

CENTRO DE APOIO E ATENÇÃO À VIDA – CAAV 

Atendimento à Comunidade Externa: Portadores de doenças sexualmente transmissíveis (DST’s), Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST’s), HIV e público em geral.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Prevenção e tratamento das IST’s, HIV/AIDS, Hepatites Virais B e C e HTLV.

Descrição dos serviços:
O CAAV possui diversos atendimentos ao público tais como Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), Serviço de Aten-

dimento Especializado (SAE), palestras internas e externas, coletas de exames laboratoriais, testes rápidos para diagnósticos 
de Sífilis, Hepatite B e C e HIV, consultas médicas com infectologista, urologista, ginecologista, ginecologista obstétrico, 
pediatria, dentista, gastroenterologista, psicológico, serviço social, enfermagem, vacinas e notificações.

Documentos necessários: RG e cartão SUS.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 07h30 às 12h e 13h30 às 17h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
São entregues fichas de acolhimento de demanda espontânea, enquanto aguardam o atendimento, os pacientes assistem 

a palestras para melhor organização do atendimento. A partir da triagem, a equipe de saúde dá encaminhamento ao caso de 
cada paciente.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato.
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Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-7251      
• E-mail: caav.vca@gmail.com
• Atendimento presencial: Praça João Gonçalves s/n – Centro. 

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO

Atendimento à Comunidade Externa: Toda a população de Vitória da Conquista encaminhada da atenção básica 
do município.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Serviço especializado odontológico.

Descrição dos serviços:
Serviços odontológicos nas seguintes áreas: Endodontia, Periodontia, Cirurgia Bucomaxilo, PNE, Ortodontia, Prótese e 

Estomatologia.
Documentos necessários: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência (originais).
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 07h às 16h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
O tratamento oferecido no Centro de Especialidade Odontológica é uma continuidade do trabalho realizado pela rede de 

atenção básica, quando há necessidade de encaminhamento para especialistas nas áreas citadas acima.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
Depende do motivo e especialidade da solicitação.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-3477 / 3429-3480      
• E-mail: ceoconquista@yahoo.com.br
• Atendimento presencial: CEMAE, Av. Olívia Flores, n° 3000 – Bairro Universitário.

CENTRO MUNICIPAL DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA – CEMAE

Atendimento à Comunidade Externa: Toda a população de Vitória da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
O CEMAE é um serviço de atendimento em consultas ambulatoriais nas seguintes especialidades médicas: Angiologia; 

Anestesiologa; Cardiopediatra; Cardiologia; Cirurgia geral; Cirurgia buco maxilo; Cirurgia cabeça e pescoço; Cirurgia urológi-
ca; Cirurgia plástica; Cirurgia pediátrica; Cirurgia torácica; Dermatologia; Endocrinologia; Fonoaudiologia; Gastroenterologia; 
Hematologia; Mastologia; Nefrologia; Neuropediatria; Neurologia; Neurocirurgia; Nutrição; Oncologia; Otorrino; Ortopedia; Or-
topediatria; Perícia médica; Pneumologia; Pneumopediatria; Proctologia; Reumatologia e Urologia.
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Descrição dos serviços: 
O CEMAE: Atualmente o serviço conta com 403 mil usuários cadastrados e oferece o serviço de Oxigenoterapia domiciliar 

e Asma Grave.
Documentos necessários: Solicitação de consulta em guia do SUS devidamente preenchida e assinada. Autorização de 

consulta regulada pela Central de Regulação de Procedimentos e Exames Especializados (CRPEE), cartão do CEMAE, cartão 
SUS e documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de residência) originais.

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 07h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
O serviço é oferecido através de marcações reguladas pela Central de Regulação e procedimentos especializados.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
Não há atendimento direto, sendo que todo o serviço é em conformidade à demanda de marcação e regulação da CRPEE.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-2452 / 3429-3451      
• E-mail: pmvccemae@yahoo.com.br
• Endereço: Av. Olívia Flores, n° 3000 – Bairro Universitário.

CENTRO MUNICIPAL ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E AUDITIVA – CEMERF

Atendimento à Comunidade Externa: Pessoas com deficiência física (amputação, paraplegia, tetraplegia, paralisia cere-
bral, AVC, entre outros) ou com mobilidade reduzida temporariamente ou permanente, incluindo os ostomizados. Pessoas com 
necessidade de assistência em saúde auditiva e reabilitação auditiva, além dos usuários que necessitam de equipamentos 
de órteses, próteses, meios auxiliares de locomoção, aparelhos auditivos e bolsas de colostomia.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Atendimento multidisciplinar em reabilitação física adulto e infantil.
• Atendimento em saúde auditiva.
• Atendimento a pacientes ostomizados, atendimento individual (consulta de enfermagem, consulta médica e consulta 

de serviço social), atendimento em grupo (orientação, atividades educativas em saúde e de vida diária).
• Atividades enfocando a inclusão da pessoa com estoma na família e na sociedade.
• Concessões de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção (OPMAL).
• Concessões de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (AASI).
• Cadastramento, avaliação e concessão de OPMAL, AASI e Bolsa de Ostomia.
• Atendimento de alta complexidade realizado por equipe multiprofissional em reabilitação para pessoas com deficiên-

cia, composta por: fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, assistente social, ortopedia, 
neurologia (adulto/infantil), pediatria e neuropediatria. O paciente elegível é aquele que demande no programa de reabilita-
ção pelo menos de 3 das categorias profissionais citadas acima.

• Treino de Atividade de Vida Diária.
• Orientação a familiares.
• Preparação para Alta.

SECRETARIA DE SAÚDE



• Saúde Auditiva: Atendimento de alta complexidade em Saúde Auditiva realizado por equipe composta por otorrinola-
ringologista, fonoaudiólogo, assistente social e psicólogo.

• Teste da Orelhinha (EOA).
•  Avaliação e diagnóstico audiométrica (ORL  e  FONO) ,  avaliação social ,  avaliação psicológica e 

avaliação fonoaudiológica.
• Indicação de AASI – ORL.
• Teste e concessão de AASI e/ou Sistema Frequência Modulada.
• Acompanhamento de AASI.
• Terapia fonoaudiológica.
• Orientação familiar.
• Suporte escolar.
Documentos necessários: Documento de identidade do usuário acompanhado de solicitação ou relatório médico para 

se cadastrar. Quando o usuário é inserido no serviço, será solicitado também, xerox de RG, CPF, comprovante de residência e 
Cartão Nacional de Saúde (CNS) atualizado.

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 07h às 12h e 13h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
O serviço é oferecido através de marcações reguladas pela Central de Regulação e procedimentos especializados.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
Através de acolhimento, avaliação e acompanhamento dos usuários através de consultas individuais e grupais. Quando 

necessário, são realizadas visitas domiciliares e institucionais. A referência é da atenção básica, rede hospitalar e por de-
manda espontânea.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-3460      
• E-mail: cemerf.pmvc@gmail.com
• Endereço: Av. Olívia Flores, n° 3000 – Bairro Universitário.

CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR – CEREST

Atendimento à Comunidade Externa: Qualquer trabalhador da rede pública ou privada.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Atendimento especializado aos trabalhadores (consulta em medicina do trabalho, psicologia, fisioterapia, assistência 

social, consulta de enfermagem e acupuntura). Inspeções em ambientes e processos de trabalho, capacitações para os pro-
fissionais de saúde em Saúde do Trabalhador, notificações de doenças e agravos relacionados ao trabalho.

Descrição dos serviços: 
CEREST é um órgão do SUS que integra a Secretaria Municipal de Saúde. Busca atender as necessidades de assistência 

e prevenção de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho no âmbito de Vitória da Conquista e dos municípios da região 
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de saúde.
Documentos necessários: RG, cartão do SUS, carteira de trabalho (se tiver).
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Para o atendimento especializado os pacientes são encaminhados dos diversos pontos da rede de atenção à saúde ou 

procuram espontaneamente o serviço. Para as inspeções realizamos análise de dados de doenças e acidentes de trabalho 
para priorizar as ações e, também, recebemos as solicitações de inspeção do Ministério Público do Trabalho.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
Da primeira consulta médica até a elaboração do nexo ocupacional, em média 03 meses.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3422-8270      
• E-mail: cerestconquista@gmail.com
• Endereço: Av. Otávio Santos, nº 618 – Recreio.

CLÍNICA MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO 

Atendimento à Comunidade Externa: Toda a população de Vitória da Conquista encaminhada da atenção básica 
do município.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Consulta com ortopedista, angiologista, fisioterapia e curativos especiais.

Descrição dos serviços: 
É um serviço de atendimento em consultas especialisadas: Fisioterapias, curativos, consultas de ortopedia e de angiologista.
Para fisioterapia, é necessário agendar horário por meio da Central de Regulação. 
O serviço de ortopedia é atendido por ordem de chegada e prioridade definida na recepção (idosos, cadeirantes, gestantes 

com criança de colo). 
O serviço vascular obedece à ordem de chegada, devendo ser encaminhado da atenção básica com o respectivo relatório 

e possuir úlcera crônica com mais de 60 dias.
Documentos necessários: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência (originais).
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 07h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
O tratamento oferecido é uma continuidade do trabalho realizado pela rede de atenção básica, quando há necessidade de 

encaminhamento para especialistas nas áreas citadas acima.
Tempo de resposta das demandas exigidas:
Depende do motivo e especialidade da solicitação.
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Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-7455      
• E-mail: cmreabilitação.vc@gmail.com
• Endereço: Rua Lions Clube, nº 25 – Centro.

CONTROLE DE ENDEMIAS 

Atendimento à Comunidade Externa: Toda a população de Vitória da Conquista encaminhada da atenção básica 
do município.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Controle de vetores causadores de doenças endêmicas e controle de escorpionismo.

Descrição dos serviços: 
Ações de controle às arboviroses: (Dengue, Chikungunya, Zika Vírus e Febre Amarela) através da inspeção e eliminação 

dos potenciais focos de reprodução dos mosquitos vetores, visitas quinzenais aos Pontos Estratégicos (PEs), locais com maior 
potencial de proliferação do vetor, bloqueios de raios com ocorrências de casos humanos através da borrifação focal com uso 
de inseticidas, notificação e investigação dos casos humanos suspeitos e ações educativas. 

Ações de controle da doença de Chagas através de pesquisa nos domicílios em áreas de ocorrência da presença de Tria-
tomíneos (barbeiros) e borrifação das unidades domiciliares com achado dos mesmos e ações educativas. 

Ações de controle das Leishmanioses através da identificação de ocorrência de casos humanos (notificação e investigação 
de casos), inquérito canino censitário ou amostral em parceria com equipe de controle de zoonoses e ações educativas.

Controle da Esquistossomose, notificação e investigação dos casos humanos, inquérito amostral para avaliação de ocor-
rência de casos novos nas comunidades em áreas de risco e ações educativas. 

Controle de escorpiões através de visitas domiciliares em áreas com ocorrência dos mesmos e ações educativas.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Através das ações preconizadas pelo Ministério da Saúde e pactuadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e aten-

dimento às demandas espontâneas da população.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
Por ser um serviço de rotina não há previsão de tempo de resposta, entretanto, prioriza-se as demandas que oferecem 

maior risco.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-7419 / 3429-7421      
• E-mail: endemias.vc@gmail.com
• Endereço: Rua Rotary Club, nº 69 – Centro.
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SERVIÇO DE CONTROLE DE ZOONOSES 

Atendimento à Comunidade Externa: Toda a população de Vitória da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Notificação e investigação dos agravos de antirrábica, acidentes por animais peçonhentos, leptospirose, leishmaniose 

canina, tétano acidental, esterilização de cães e gatos de ONG’s e errantes, e educação em saúde.

Descrição dos serviços:
Investigação dos agravos ocorrentes no município relacionados a zoonoses, realização de teste rápido para leishmaniose 

canina, cadastramento de animais de ONG’s e errantes para castração esterilização e educação em saúde visando esclarecer 
situações sobre zoonoses e posse responsável de animais.

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• As notificações e investigações ocorrem sempre que há uma suspeita de agravos relacionados à zoonoses, indo a 

ambiente hospitalar e domiciliar.
• Sempre quando há um humano suspeito de leishmaniose visceral e/ou cão suspeito de leishmaniose canina, o serviço 

vai até o domicílio realizar o exame do cão e aplicar o protocolo do Ministério da Saúde.
• A esterilização de cães e gatos ocorre durante a semana, nas clínicas cadastradas, que participaram da chamada 

pública, sendo agendadas na Secretaria de Saúde no Setor de Zoonoses, todas as terças das 08h às 12h.
• As atividades de educação em saúde, sempre ocorrem quando solicitados por setores da saúde ou sociedade civil ou 

pela população.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Notificação e investigação ocorrem dentro de 48h.
• Esterilização ocorre de acordo com o agendamento.
• Teste de leishmaniose e educação em saúde, visita dentro de 15 a 30 dias, a depender da demanda do setor.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-7405      
• E-mail: conquista.ve@gmail.com
• Endereço: Rua Rotary Club, nº 69 – Centro.

FARMÁCIAS DA FAMÍLIA

Atendimento à Comunidade Externa: Toda a população de Vitória da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
A Farmácia da Família é um serviço que promove o acesso da população ao medicamento de forma adequada com a 

orientação do farmacêutico. Além disso, existe o Programa de Automonitoramento Glicêmico (PAMGC) para os usuários com 
diabetes, insulino-dependentes, encaminhados pelas unidades de saúde para receberem atendimento clínico farmacêutico, 
glicosímetro, tiras e lancetas para o monitoramento da glicemia.
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Descrição dos serviços: 
O serviço dispõe do elenco de medicamentos que fazem parte da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME).
HORÁRIOS DE ATENDIMENTO:
• Farmácia da Família I (Bairro Brasil): Segunda a sexta-feira, das 07h às 16h. 
• Farmácia da Família II (Centro): Segunda a sexta-feira, das 07h às 17h. 

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Qualquer cidadão que procura o serviço, munido do Cartão Nacional dos SUS (CNS) de Vitória da Conquista, RG e receita 

médica dentro da validade preconizada em legislação, é encaminhado para o atendimento após a triagem e tem acesso ao 
medicamento prescrito. 

Após a dispensação do receituário médico para 60 dias de tratamento, o usuário é informado sobre a data que poderá 
realizar a próxima retirada, devendo comparecer ao serviço a partir da data informada para novo atendimento por ordem de 
chegada. 

No caso do próprio paciente não poder retirar o medicamento, qualquer pessoa munida do receituário médico e documen-
tos pessoais dele e do paciente pode retirar o medicamento, desde que seja maior 18 anos.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato, atendendo ao receituário e à disponibilidade.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3426-4030 / 3426-4035      
• E-mail: farmaciadafamiliavc@gmail.com
ENDEREÇOS:
Farmácia da Família I: Av. Ceará, nº 531 – Bairro Brasil.
Farmácia da Família II: Praça Vitor Brito, n° 6 – Centro.

DIRETORIA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO – MARCAÇÃO DE CONSULTAS,
EXAMES E PROCEDIMENTOS

Atendimento à Comunidade Externa: Toda a população de Vitória da Conquista e pacientes de municípios consorciados.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Distribuição de consultas e procedimentos de média e alta complexidade.
• Regulação de procedimentos de alta complexidade.
• Confecção e atualização do cartão SUS.
• Autorização de cirurgias, passagens para Tratamento Fora do Domicilio (TFD).
• Alimentação do sistema de informação.
• Autorização de cirurgia e procedimentos de alta complexidade.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h. 
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Através do encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde e das demandas espontâneas para os procedimentos do SUS 

oferecidos pelo Município e rede credenciada.
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Tempo de resposta das demandas exigidas:
• 15 a 45 dias.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-7440      
• E-mail: dracvc.2017@hotmail.com
• Endereços: Rua Rotary Club, nº 69 – Centro.

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - SAÚDE 

Atendimento à Comunidade Interna: Gabinete e servidores da SMS.
Atendimento à comunidade externa: Empresários, fornecedores, prestadores de serviços.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Análise e acompanhamento da execução dos contratos e aditivos, realização de lançamentos nos sistemas.
• Conferência de documentação para confecção de contratos, termos aditivos e apostilamentos.
• Convocação das partes para assinatura dos contratos, termos aditivos e apostilamentos. 
• Lançamentos dos contratos, termos aditivos e apostilamentos nos sistemas E&L, SIGA e no portal da transparência.
• Encaminhamento de contratos para contabilidade.
• Acompanhamento e conferência de notas fiscais.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.
 
DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Atendimento às demandas da SMS na relação com os fornecedores e prestadores de serviço.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• A depender da demanda solicitada.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-7420 / 3429-7435
• E-mail: contrato.saude.vc@gmail.com
• Atendimento presencial na sede da SMS: Rua Rotary Club, nº 69 – Centro.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Atendimento à Comunidade Interna: Gabinete e Servidores da SMS.
Atendimento à Comunidade Externa: Pessoas físicas e jurídicas.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Inspeção em estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária (VISA).
• Implantação da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 15 
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de abril de 2017, que classifica os estabelecimentos em baixa e alta complexidade.
• Análise de projetos básicos de arquitetura.
• Ações estratégicas de vigilância sanitária no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS – INTEGRAVISA), projeto 

este, de iniciativa da ANVISA em parceria com o Hospital Alemão Osvaldo Cruz.
• Compatibilização de projetos básicos de arquitetura.
• Recebimento e atendimento de denúncias.
• Acompanhamento e análise de viabilidade e alvará na Rede Nacional para a simplificação do registro e da legaliza-

ção de empresas e negócios.
• Licenciamento sanitário de estabelecimentos.
• Atividades educativas para a população e para o setor regulado.
• Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) em evento de massa.
• Autorização de Receituário Azul (B e B2).
• Autorização de Receituário Amarelo (A).
• Avaliação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos de Saúde das Unidades de Saúde privadas e públicas 

do município.
• Realização de investigação de surto de doenças transmitidas por alimentos junto à Vigilância Epidemiológica.
Documentos necessários: Requerimento, cópia de RG, CPF do responsável técnico, cópia do CNPJ e Inscrição Estadual, 

cópia do Contrato Social, registro de limpeza de água, atestado de saúde ocupacional, certificado de Regularidade Técnica, 
relação de procedimentos realizados, certificado de controle químico de vetores e pragas urbanas, registro de manutenção de 
ar condicionado, manual de boas práticas, certificado de boas práticas.

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.
 
DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
As ações de Vigilância Sanitária (VISA) devem promover e proteger a saúde da população a fim de de eliminar, diminuir 

ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, da circulação de 
bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

A VISA opera através de requerimento de licenças, denúncias ou fiscalizações periódicas.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Baixa Complexidade RDC 153, RDC 51, em média 03 dias.
• Alta Complexidade RDC 153, em média 30 dias.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3429-7432
• E-mail: vigilanciasanitaria@pmvc.ba.gov.br
• Atendimento presencial na sede da SMS: Rua Rotary Club, nº 69 – Centro.

 

SECRETARIA DE SAÚDE



A Secretaria Municipal de Serviços Públicos é responsável pela coordenação, supervisão e execução das atividades re-
lativas à prestação e manutenção dos serviços públicos locais, entre eles: Limpeza pública; cemitérios, mercados e feiras 
livres; e iluminação pública. A Secretaria fiscaliza os serviços públicos ou de utilidade pública, concedidos ou permitidos pelo 
município. Também executa e faz cumprir as determinações contidas no Código de Posturas e Atos Municipais.

Telefone: (77) 3420-7000
E-mail: seseppmvc@gmail.com
Endereço: Praça Catão Ferraz, s/n – Centro.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.

COORDENAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

Atendimento à Comunidade Interna: Secretarias Municipais, Gabinete Civil e demais setores. 
Atendimento à Comunidade Externa: Público em geral.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Limpeza Pública.

Descrição dos serviços: 
Coleta, transporte, destinação e tratamento de resíduos. Roçagem de canteiros, praças e áreas verdes. Rastelagem, 

capina, varrição de vias e logradouros públicos. Pintura e embelezamento de vias públicas. Concessão de autorizações de 
descarte e viabilidade de coleta.  

Documentos necessários: Não há.                                    
Horários de atendimento: A depender da localidade.
Taxas: Gratuito.
 
DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Por meio de programações pré-estabelecidas, rotinas, emergências, requerimentos ou indicações de pessoas físicas ou 

jurídicas.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Tempo médio de 10 dias úteis, a depender da solicitação.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3420-7008 
• E-mail: coordenacaodelimpezapmvc@gmail.com
• Atendimento presencial na sede da SESEP: Praça Catão Ferraz, s/n – Centro.

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS



GERÊNCIA DE POSTURAS

Atendimento à Comunidade Interna: Secretarias Municipais, Gabinete Civil e demais setores municipais. 
Atendimento à Comunidade Externa: Empresários, permissionários de uso do solo público, publicitários, promotores de 

eventos e público em geral.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Fiscalização de publicidade (panfletagem, outdoor, faixas, big hand, placas e semelhantes).
• Fiscalização do comércio ambulante. 
• Alvarás de funcionamento (vistorias, autorização e tributação). 
• Combate à poluição sonora. 
• Monitoramento da ocupação de solo público.
• Apreensão de animais de grande porte em vias públicas. 
• Autorização para realização de eventos.  

Descrição dos serviços:
A Gerência de Posturas, é o setor responsável pela regulação e fiscalização dos serviços acima descritos.
Documentos necessários: Sob consulta dos serviços.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Sim, sob consulta do serviço.
 
DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Através de fiscalizações rotineiras, denúncias, solicitações e por meio de programações pré-estabelecidas.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Tempo médio de 72 horas, a depender da solicitação.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3420-7009 / 3420-7010
• E-mail: posturas.pmvc@outlook.com
• Atendimento presencial na sede da SESEP: Praça Catão Ferraz, s/n – Centro.

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS

Atendimento à Comunidade Interna: Secretarias Municipais, Gabinete Civil e demais setores.
Atendimento à Comunidade Externa: Usuários e comerciantes das feiras livres, população em geral.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Administração e fiscalização da limpeza das feiras livres, Mercado Municipal de Artesanato, sanitários públicos, 

além das lavanderias e chafarizes.
• Autorização de uso do solo público em feiras municipais.

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS



Descrição dos serviços:
Os interessados em utilizar o solo de feiras e demais espaços públicos, para instalação de barracas e quiosques, devem 

procurar a Coordenação de Serviços Básicos, munido de ofícios e documentos pessoais, a fim de requerer a utilização, que 
será avaliada conforme a disponibilidade do espaço. Já a limpeza das feiras livres, Mercado Municipal de Artesanato, sanitá-
rios públicos, além das lavanderias e chafarizes, acontece conforme programação diária.

Documentos necessários: Ofícios e/ou documentos pessoais.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Sim, sob consulta do serviço.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• As manutenções das feiras livres, banheiros, mercados municipais, lavanderia e chafarizes obedecem à 

programação interna.
• Os demais serviços carecem de autorização prévia da Coordenação de Serviços Básicos.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Tempo médio de 10 dias úteis, a depender da solicitação.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3420-7006
• E-mail: servicosbasicos.pmvc@gmail.com
• Atendimento presencial na sede da SESEP: Praça Catão Ferraz, s/n – Centro.

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS – CEMITÉRIOS MUNICIPAIS DO KADIJA E DA SAUDADE

Atendimento à Comunidade Externa: População em geral.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Autorização para sepultamento e reformas no Cemitério da Saudade e no Cemitério do Kadija.

Descrição dos serviços:
O familiar ou responsável pelo falecido apresenta a guia de sepultamento na Secretaria de Serviços Públicos para emis-

são do documento de arrecadação municipal e autorização para sepultamento. 
Nos sepultamentos realizados no Cemitério da Saudade, além da guia de sepultamento, o responsável pelo terreno deverá 

apresentar o documento de propriedade, pois a área é privada.
Documentos necessários: Documentos pessoais e atestado de óbito.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14 às 18h. Aos sábados, domingos e feriados, o aten-

dimento é feito diretamente nos cemitérios, ficando pendente o pagamento da taxa de sepultamento para o próximo dia útil.

TAXAS:  
Cemitério da Saudade: 
Taxas: Sim, sob consulta do serviço.
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DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
O familiar ou responsável do falecido deverá:
• Registrar o óbito no cartório competente para receber a certidão de óbito e a guia de sepultamento.
• Apresentar a certidão de óbito, acompanhada da guia de sepultamento, à Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

para que seja possível a emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) referente à taxa de sepultamento.
• Efetuar o pagamento da taxa de sepultamento na rede bancária.
• Apresentar o comprovante de pagamento da taxa de sepultamento à Secretaria Municipal de Serviços Públicos para 

que seja possível receber a autorização, por escrito, para o sepultamento.
• Dirigir-se ao cemitério munido de autorização fornecida pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
Nos casos de sepultamento no Cemitério da Saudade, além da guia de sepultamento, deverá ser apresentado o documento 

do terreno, pois a área é privada. Os serviços de pedreiro serão pagos pelo familiar ou responsável do sepultado.
Aos sábados, domingos e feriados, o atendimento é feito diretamente nos cemitérios, ficando pendente o pagamento da 

taxa de sepultamento para o próximo dia útil.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3420-7006
• E-mail: servicosbasicos.pmvc@gmail.com
• Atendimento presencial na sede da SESEP: Praça Catão Ferraz, s/n – Centro.

ENDEREÇOS: 
Cemitério do Kadija: R. Alcobaça, nº 978-1006 – Kadija.
Cemitério da Saudade: R. Líbero Badaró, nº 1915 – Centro.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Atendimento à Comunidade Externa: População em geral.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Troca de lâmpada queimada, reator, luminária, fotocélula, braços de luminárias e afins.
• Instalação ou extensão de rede baixa quando não for de competência da COELBA.
• Manutenção na rede de iluminação pública.

Descrição dos serviços:
Execução dos serviços de iluminação pública do município. Estabelece prioridades de iluminação pública para áreas 

carentes e distantes do centro da cidade. Executa projetos de iluminação de festas e outros eventos, em coordenação com 
órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Zela pela manutenção da rede de iluminação, realizando 
a troca de material danificado ou tomando providência junto ao órgão para execução do serviço.

Documentos necessários: Não há.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.
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De que forma os serviços são oferecidos?
Através do monitoramento da rede e do cadastro dos requerimentos, a coordenação estabelece as prioridades e encami-

nha as equipes diariamente para a execução dos serviços.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Tempo médio de 03 dias úteis, a depender da solicitação e a quantidade de demandas.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3420-7005
• E-mail: iluminacaopublica@gmail.com
• Atendimento presencial na sede da SESEP: Praça Catão Ferraz, s/n – Centro.
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A Secretaria Municipal do Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico busca desenvolver as relações de trabalho, 
renda e desenvolvimento econômico, de acordo com as políticas públicas, visando a melhoria das oportunidades de trabalho, 
de renda e a manutenção ou ampliação dos postos de trabalho.

Telefones: (77) 3421-0947 / 3421-8018
E-mail: semtre@pmvc.ba.gov.br
Endereço: Rua Góes Calmon, nº 118, Ed. Centro Empresarial Reis & Meira, 2º andar, salas 204 a 215 – Centro. CEP: 45000-400
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.

COORDENAÇÃO DA JUVENTUDE

Atendimento à Comunidade Externa: Jovens de 15 a 29 anos.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Estação juventude 2.0.

Descrição dos serviços: 
Programa do Governo Federal com objetivo de executar oficinas profissionalizantes para fomentar a entrada dos jovens no 

mercado de trabalho.
Documentos necessários: RG.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
ID jovem.

Descrição dos serviços: 
Emissão do cartão vinculado ao Programa ID Jovem para jovens e adolescentes de baixa renda com faixa etária entre 15 

e 29 anos.
Documentos necessários: RG e Número de Identificação Social (NIS) original.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
ID: Serviços oferecidos ao público alvo na Coordenação da Juventude e eventos associados para cadastro dos jovens e 

adolescentes na elaboração do cartão.
Estação: Por meio de um agente técnico, será executado as referidas seleções dos inscritos e realização das oficinas 

previstas no programa.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Imediato.

SECRETARIA DE TRABALHO, RENDA 
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Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3421-8665.
• E-mail: semtre@pmvc.ba.gov.br
• Endereços: Núcleo de Direitos Humanos, Praça Tancredo Neves, nº 01 – Centro.

ECONOMIA SOLIDÁRIA

Atendimento à Comunidade Externa: Empreendedores do movimento de economia solidária.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Feiras itinerantes de artesanato.

Descrição dos serviços: 
Feiras de artesanato de economia solidária com o objetivo de promover vendas e divulgação do trabalho dos artesãos em 

localidades de alto fluxo de visitação, em parceria com associações vinculadas.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Oficinas de artesanato.

Descrição dos serviços: 
Planejamento e execução de oficinas de artesanato (Projeto Recriar) com o objetivo de fomentar a geração de renda vin-

culada aos associados da economia solidária. 
Documentos necessários: RG, CPF e comprovante de residência (original).
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Cursos de capacitação.

Descrição dos serviços: 
Cursos de capacitação para aperfeiçoamento dos associados dos grupos de economia solidária com o objetivo de fomen-

tar a geração de renda.
Documentos necessários: RG, CPF, comprovante de residência e declaração da associação vinculada.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Apoio logístico e institucional viabilizando a realização de feiras para exposição e comercialização do artesanato de eco-

nomia solidária. Divulgação de inscrições para os cursos e oficinas no site da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
A depender da demanda.

SECRETARIA DE TRABALHO, RENDA E
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Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3421-0947
• E-mail: semtre@pmvc.ba.gov.br
• Endereços: Centro Glauber Rocha, Av. Brumado – Bairro Brasil.

SALA DO EMPREENDEDOR

Atendimento à Comunidade Externa: Empresariado, instituições de ensino e empreendedores do município de Vitória 
da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Assessoria empresarial. 

Descrição dos serviços: 
Assessorar os empreendedores a criar um modelo de negócio, utilizando o Canvas (Ferramenta de Planejamento Estraté-

gico) e outras ferramentas de gestão quando necessário.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Atendimento ao MEI.

Descrição dos serviços:
Atendimento e orientação para formalização das empresas vinculadas ao MEI.

Documentos necessários: RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência e comprovante do ponto comercial (original).
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito.
 
SERVIÇOS OFERECIDOS:
Palestras.

Descrição dos serviços: 
Palestras oferecidas aos empresários com o objetivo de melhorar a atuação empresarial. Divulgado no site da Prefeitura 

Municipal de Vitória da Conquista. 
Documentos necessários: A depender da palestra.
Horários de atendimento: A depender da palestra.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Atendimento presencial.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• A depender da demanda.

SECRETARIA DE TRABALHO, RENDA E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3421-0947
• E-mail: semtre@pmvc.ba.gov.br
• Endereços: Rua Góes Calmon, nº 118 – Centro.

APOIO À INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Atendimento à Comunidade Externa: Moradores, comunidade empresarial e empreendedores locais.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Estabelecimento de parcerias para prestadores de serviços voluntários e acordos de cooperação técnica e científica com 

instituições públicas e privadas.

Descrição dos serviços: 
A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista e a Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico, 

através de seus networkings empresariais, realizam diversos contatos e visitas entre empresários e profissionais, oferecendo 
adesões diversas a quem deseja prestar serviços voluntários, palestras, apoios de projetos, etc. Além disso, intermedia o 
estabelecimento de acordos com uma cooperação técnica e científica visando a melhoria dos serviços prestados.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Projeto Biscoito Caseiro de Vitória da Conquista. 

Descrição dos serviços:
Visitas às empresas através de consultorias na área de gestão financeira e boas práticas, aplicação de treinamentos, 

oficinas e palestras nas áreas relativas à cadeia do biscoito, em áreas financeiras ou até mesmo de relacionamento interpes-
soal e atendimento ao cliente. Aplicação do Serviço em Inovação e Tecnologia (Sebraetec) para consultorias específicas e de 
forma gratuita. Realizamos, ainda, a participação em eventos para abertura de mercados e captação de novo compradores 
fora da cidade e do Estado.

Documentos necessários: As empresas necessitam possuir o CNPJ ativo, dados completos da empresa e dados pessoais 
dos proprietários (originais).

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Projeto Empreender.

Descrição dos serviços: 
São realizadas reuniões quinzenais, agendadas pela consultora do Empreender, sendo esta consultora ligada à Associa-

ção Comercial e Indústria de Vitória da Conquista (ACIVIC). As reuniões acontecem de forma gratuita, bem como o serviço de 
busca de soluções das demandas expostas pelos empresários e o fomento ao empreendedorismo.

Documentos necessários: Dados pessoais como nome completo, escolaridade, endereço e contato telefônico para preen-
chimento, caso estes venham se associar à ACIVIC.

Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito.
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DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Através do atendimento na sede da SEMTRE e captação de novos parceiros.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• A depender da demanda.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3421-0947
• E-mail: semtre@pmvc.ba.gov.br
• Endereços: Rua Góes Calmon, nº118 – Bairro Centro.

DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PROJETOS 

Atendimento à Comunidade Externa: Empresariado, instituições de ensino, empreendedores do município de Vitória 
da Conquista.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Adoção empresarial.

Descrição dos serviços: 
           A PMVC e SEMTRE, em cooperação técnica com o Instituto de Ensino Superior (IES), oferecem os seguintes serviços 

com fins de apoio: diagnóstico empresarial, planejamento estratégico, consultoria nas áreas administrativa, financeira, de 
produção e mercadológica.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Desenvolvimento humano do ambiente de trabalho. 

Descrição dos serviços: 
Capacitação para o desenvolvimento pessoal e profissional.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Educação empreendedora. 

Descrição dos serviços: 
Oferecer aos empreendedores a oportunidade de conhecer os conceitos sobre: tributação, processos administrativos, folha 

de pagamento, marketing, produção e análise de viabilidade financeira, como também sua aplicação prática.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Orientação para desenvolvimento de um plano de negócios. 

Descrição dos serviços: 
Orientar empreendedores no desenvolvimento do plano de negócios.
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SERVIÇOS OFERECIDOS:
Projeto Encontros – café, causos e prosas. 

Descrição dos serviços: 
O Serviço de Psicologia Organizacional e do Trabalho contribui com a SEMTRE na melhoria das oportunidades de trabalho, 

de renda e a manutenção ou ampliação dos postos de trabalho, apoiando o trabalhador em suas necessidades de qualificação 
e requalificação profissional e inserção no mercado de trabalho. O objetivo deste projeto é acolher profissionais que atuam 
na indústria e no comércio, para verificar necessidades relacionadas a cursos e treinamentos que podem contribuir com o 
desenvolvimento de suas atividades profissionais.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Projeto Rumos – orientação profissional e desenvolvimento de carreira

Descrição dos serviços: 
Conferir orientação profissional a jovens pré-vestibulandos para auxiliá-los na escolha da sua carreira.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Projeto Trilhos – caminhando em busca da realização profissional.

Descrição dos serviços: 
Atividades sobre autoconhecimento, realização pessoal e profissional.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Vivência Terapêutica Integrativa.

Descrição dos serviços: 
Auxiliar os trabalhadores da indústria e do comércio no autoconhecimento, ressignificação das emoções e no aumento da 

qualidade de vida.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Treinamentos de qualificação profissional.

Descrição dos serviços: 
A PMVC e a SEMTRE, através de seu networking, realiza diversos contatos e visitas a empresários, expondo a disponibili-

dade de técnicos nas mais diversas áreas (Gestão de Pessoas, Gestão Financeira, Profissionalizantes, Psicologia Organizacio-
nal). O serviço também ocorre através de demandas espontâneas e específicas, atendendo às necessidades dos solicitantes.

Documentos necessários: A depender do projeto.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Participação da comunidade nos eventos e projetos da SEMTRE.

SECRETARIA DE TRABALHO, RENDA E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



Tempo de resposta das demandas exigidas:
• A depender da demanda.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Telefone: (77) 3421-0947
• E-mail: semtre@pmvc.ba.gov.br
• Endereços: Rua Góes Calmon, nº 118 – Centro.

SECRETARIA DE TRABALHO, RENDA E
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Tem como responsabilidade a prestação de contas permanente da administração pública municipal, atendendo ao que dispõe 
a legislação municipal, estadual e federal em relação à transparência das contas e ações do Executivo, bem como atuando na 
fase do controle interno, fiscalizando as licitações, contratos e parcerias, prevenindo e combatendo a corrupção.

Telefones: (77) 3424-8947
E-mail: sectransparencia@pmvc.ba.gov.br
Endereço: Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro. CEP 45040-901.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.

ACESSO À INFORMAÇÃO

Atendimento à Comunidade Externa: Auxiliar o cidadão nos serviços ofertados pelo Portal da Transparência e pela Lei de 
Acesso à Informação, conforme previsão instituída pela Lei Federal nº 12.527/2011 e Lei Complementar (Municipal) nº 2.064/2015.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
Lei de Acesso à Informação

Descrição dos serviços:
Instituído pela Lei Federal nº 12.527/2011, estabelece que o acesso às informações públicas é direito fundamental de todo 

cidadão. No nosso município o serviço foi criado pela Lei Complementar nº 2.064/2015 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 
18.128/2017. O conceito de transparência na gestão pública se divide em duas vertentes: a transparência ativa e a transparência 
passiva. 

A transparência ativa é a atuação do Poder Público em liberar o maior número de informações e dados possíveis em seu portal 
de transparência, seguindo as regras estabelecidas pela legislação e sem a necessidade de avisos prévios. Já na transparência 
passiva, o Poder Público fornece informações mediante solicitações e pedidos realizados pela sociedade civil, empresas ou qual-
quer cidadão.

Documentos necessários: Não há.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Transparência Ativa: É disponibilizado no site http://transparencia.pmvc.ba.gov.br as seguintes informações:
 I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de aten-

dimento ao público.
II - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de aten-

dimento ao público.
III - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros.
IV - registros das despesas e receitas. 
V - valor nominal pago a cada servidor e qual a sua lotação na estrutura administrativa da prefeitura. 
VI - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos 

os contratos celebrados. 

SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA 
E DO CONTROLE



VII - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades. 
VIII - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. 
IX - legislação específica do controle interno. 
X - instrumentos de planejamento da Administração Pública Municipal (Plano Plurianual de Aplicação - PPA, Lei de Dire-

trizes Orçamentárias - LDO, Lei Orçamentária Anual - LOA, Relatório de Gestão Fiscal - RGF e Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária - RREO).

• Transparência Passiva: qualquer pessoa pode solicitar informações aos órgãos, entidades e empresas do governo. 
Para isso, pode contar com o Sistema de Informação ao Cidadão – SIC (http://www.transparenciaconquista.ba.gov.br/sic/), 
um sistema que funciona na Internet e centraliza todos os pedidos de informação que forem dirigidos ao Poder Executivo 
Municipal. O SIC permitirá que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação para órgãos 
e entidades do Poder Municipal. Por meio do sistema, além de fazer o pedido, é possível acompanhar o prazo pelo número 
de protocolo gerado e receber a resposta da solicitação, bem como entrar com recursos e consultar as respostas recebidas. 
Também é dada a opção de encaminhamento do pedido por e-mail (sic@pmvc.ba.gov.br) e presencialmente, na Secretaria 
Municipal da Transparência e do Controle.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Transparência ativa: Em tempo real.
• Transparência Passiva: Preferencialmente imediato. Caso não seja possível, em até 20 dias, podendo o prazo ser 

prorrogado mediante solicitação formal do ente público, em mais 10 dias.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Site Portal da Transparência: http://transparencia.pmvc.ba.gov.br
• Atendimento pelo e-sic: http://www.transparenciaconquista. ba.gov.br/sic
• Atendimento por e-mail: sic@pmvc.ba.gov.br
• Atendimento presencial: Secretaria Municipal da Transparência, Praça Joaquim Correia, nº 55 – Centro.

COORDENAÇÃO DE CONTROLE E AUDITORIA – NÚCLEO DE AUDITORIA E NÚCLEO DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Atendimento à Comunidade Interna: Gabinete Civil, Secretarias Municipais e Procuradoria Geral.
Atendimento à Comunidade Externa: Câmara Municipal, Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Tribunal de Contas da 

União (TCU), Tribunal de Contas do Estado (TCE), Conselhos Municipais e Ministério Público Estadual (MPE)

SERVIÇOS OFERECIDOS:
•  Acompanhamento da prestação de contas dos convênios, co-financiamento federal, estadual e municipal, arreca-

dação própria, Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), financiamentos 
bancários.

•  No Sistema Integrado de Gestão e Auditoria (SIGA), alimentação, dados de contratação, homologação e lançamentos 
de itens.

• Lançamento de contratos de acordo com a data de assinatura e lançamento das parcelas conforme pagamentos.
• Lançamento e atualização do Tribunal de Contas dos Municípios – Eletrônico (E-TCM), TCM público, lançamento de 
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notas de empenho, homologação, dditivos, parcela de pagamentos, nota fiscal eletrônica.
• Regime de adiantamento – liberação, pagamento, comprovação da despesa e prestação de contas.
•  Análise do processo licitatório, publicação de Edital e homologação.
• Relatório mensal do controle interno, recomendações executadas, acompanhamento do Plano Plurianual (PPA), aná-

lise do SIGA, E-TCM e das subvenções, com resumo de todas as ações, disponível para toda a população.
• Auditoria específica por delegação.
• Análise dos contratos – dotação, prazos e cláusulas contratuais na execução. 
• Acompanhamento de todos os processos licitatórios em execução pelo município, com análises e recomendações.
• Preparação e apresentação do Relatório Anual do Controle Interno para compor a prestação de contas anual, com 

verificação de todos os apontamentos feitos pelo TCM.
• Análise de todos os contratos em execução, convênios, contratos de repasse e emendas parlamentares que tenham 

gerado convênios ou não no ponto de vista financeiro.
• Atualização do Sistema de Convênios (SICONV – Plataforma Mais Brasil). 
• Atualização do Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC), Fundação Nacional de Desenvolvimento da Edu-

cação (FNDE), relativo à merenda escolar, caixa escolar e transporte escolar.
• Análise bancária, lançamentos, créditos e conciliação bancária.
• Prestação de contas em meio físico.
• Auditoria específica de merenda escolar, caixa escolar e transporte escolar, entre outros.
• Acompanhamento das notificações juntamente com as secretarias, através do Diário Oficial e Comunicações 

Oficiais – Ofícios.
• Revisão quadrimestralmente de relatórios, assinaturas e notificações do TCM dos municípios.
• Respostas dos pronunciamentos do TCM dos municípios, índice de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

e seus limites com despesa de pessoal, limites constitucionais dos valores aplicados em saúde e educação.

Documentos necessários: Não há
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Através de lançamentos nos portais do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria (SIGA) e no Tribunal de Contas dos 

Municípios – Eletrônico (E-TCM).
•  Emissão de relatórios de controle interno.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• O prazo de envio das informações via SIGA é até o dia 10 do mês subsequente.
• O prazo de envio das informações do E-TCM é até 20 dias após o SIGA, portanto até o dia 30 do mês subsequente.
• Até o dia 26 do mês para recebimento da documentação da Secretaria de Finanças (SEFIN).
• Acompanhamento de notificações do TCM dos municípios é até o dia 30 de julho, relativos aos balanços consolidados 

no exercício anterior encerrado em 31 de Dezembro.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Gestão Eletrônica de Processos (GEP).

SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA 
E DO CONTROLE



TELEFONE: 
Coord. de Controle e Auditoria: (77) 3424-8575
Gerência de Prestação de Contas: (77) 3424-8568
Núcleo de Auditoria: (77) 3424-8524
Site: http://transparencia.pmvc.ba.gov.br

COORDENAÇÃO DE EFICIÊNCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS – 
NÚCLEO: EFICIÊNCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS

Atendimento à Comunidade Interna: Gabinete Civil, Secretarias e Conselhos Municipais.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Vistoria de todos os serviços, equipamentos e unidades do município, com emissão de relatórios com dados colhidos nas 

visitas realizadas, fornecidos para análise e tomada de decisões.
• Acompanhamento das soluções apresentadas com as informações colhidas.
• Acompanhamento e auditoria de eventos, ações e programações realizadas no calendário de eventos municipais.

Documentos necessários: A depender do serviço.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
Através de vistoria e visitas nos equipamentos da administração municipal com apresentação de relatórios.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Variável de acordo com as necessidades dos envolvidos.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Atendimento presencial.
• Telefone: (77) 3424-8577
• E-mail: sectransparencia@pmvc.ba.gov.br

COORDENAÇÃO DE EFICIÊNCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS – ESCRITÓRIO DE PROJETOS

Atendimento à Comunidade Interna: Gabinete Civil, Secretarias e Conselhos Municipais.
Atendimento à Comunidade Externa: Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), associações diversas e 

sociedade civil organizada.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Acompanhamento e abertura de editais de captação de recursos oriundos da gestão do Sistema de Convênios (SICONV) 

do Ministério do Planejamento, bem como captação de recursos federais.
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• Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD – ONU), Prática de Boa Gestão.
• Consultoria em projetos.

Documentos necessários: A depender do serviço
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Para editais abertos, elabora-se projetos em conjunto com as unidades interessadas.
• Estudo do objeto.
• Elaboração do projeto de viabilidade.
• Documentos para elaboração de projetos, fazendo-se necessária a Certidão Negativa de Débito (CND).
• Emendas parlamentares.
• Marco Regulatório da Sociedade Civil (MIROSC).
• As fontes de captação podem ser órgãos públicos ou através da sociedade civil.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Variável de acordo com as necessidades dos envolvidos.
• Com base nos prazos exigidos no edital.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Atendimento presencial.
• Sistema de Convênios - Plataforma Mais Brasil (SICONV).
• Aplicativo SICONV. 
• Relatório trimestral para a Câmara Municipal.
• Telefone: (77) 3424-8578
• E-mail: sectransparencia@pmvc.ba.gov.br

ASSESSORIA DO GABINETE

Atendimento à Comunidade Externa: Câmara Municipal e Tribunal de Contas da Bahia (TCM - BA).

Serviços oferecidos:
• Com base na Lei Municipal nº 2.211/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA), quadriênio 2018/2021, é 

realizado o monitoramento do desenvolvimento das suas metas e objetivos, através da produção do Relatório de Gestão 
das ações realizadas, elaborado através da análise dos relatórios enviados pelas Secretarias Executoras, Gabinete Civil e 
Procuradoria Geral.

• Reunião com coordenadores, diretores e gerentes para descrição e avaliação dos resultados de ações desenvolvidas.
• Acompanhamento do Mapa Estratégico, com acompanhamento dos indicadores da Secretaria Municipao de Transpa-

rência e Controladoria (SMTC), através de elaboração de projetos e reuniões com a Secretaria de Governo e demais envolvidos.

Documentos necessários: Relatórios.
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Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Acompanhamento de ações realizadas pelas Secretarias Executoras das metas do PPA, através de relatórios men-

sais, quadrimestrais e semestrais.
• Triagem das informações e elaboração de relatórios mensais e anuais a fim de prestação de contas ao Tribunal de 

Contas (TCM).
• Triagem das informações e elaboração de relatórios trimestrais a fim de prestação de contas ao legislativo municipal.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• A depender da complexidade do requerimento, para demandas designadas.
• Mensal e anual para os relatórios ao legislativo municipal e ao Tribunal de Contas (TCM).

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Reunião presencial, relatórios enviados via Gestão Eletrônica de Processos (GEP).
• Telefone: (77) 3424-8577
• E–mail: sectransparencia@pmvc.ba.gov.br

NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Atendimento à Comunidade Interna: Gabinete do secretário municipal e servidores lotados na Secretaria Municipal da 
Transparência e Controladoria (SMTC).

SERVIÇOS OFERECIDOS E DESCRIÇÃO:
• Controle de Recursos Humanos (RH), folha de frequência, controle de Requisição de Direitos e Vantagens (RDV).
• Requisição de passagens e diárias.
• Acompanhamento de contratos de compras de materiais consumo e serviços.
• Fiscalização dos contratos de compra de bens e serviços.
• Agenda do Secretário, revisão de relatórios de serviços e atividades executadas.
• Comunicações oficiais.
• Acompanhamento do Secretário em eventos oficiais. 
Documentos necessários: Relatórios.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Através do sistema Gestão Eletrônica de Processos (GEP), onde são encaminhados todos os processos de solicitação 

de compras, ofícios expedidos, Comunicação Interna (CI), bem como o acompanhamento de diversos processos.
• Acompanhamento da agenda do Secretário via e-mail institucional.
• Através da Requisição de Direitos e Vantagens onde é especificado o requerimento do servidor.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Variável de acordo com as necessidades dos envolvidos.
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Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Gestão Eletrônica de Processos (GEP).
• Telefone: (77) 3424 -8568
• E-mail: sectransparencia@pmvc.ba.gov.br

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO DE EFICIÊNCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS

Atendimento à Comunidade Interna: Acompanhamento das transferências voluntárias e de financiamentos, em suporte 
ao Gabinete Civil e Secretarias Municipais.

SERVIÇOS OFERECIDOS:
• Acompanhamento das transferências voluntárias. Recursos financeiros repassados pelo Estado aos municípios e 

entidades, em decorrência da celebração de convênios ou outros instrumentos similares, cuja finalidade é a realização de 
obras e/ou serviços de interesse comum. A Transferência Voluntária é a entrega de recursos a outro ente da Federação, a título 
de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional ou legal.

• As transferências voluntárias (convênios, termos de parceria e termos de cooperação) deverão ser executadas fiel-
mente pelas partes, em conformidade com o plano de trabalho aprovado, as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente 
constante do termo celebrado.

• Compete ao setor comunicar a Secretaria responsável do conveniamento do recurso.
• Comunicar aos partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, o recebimento de 

recurso de convênios e contratos de repasse (Decreto Municipal nº 18.522/2018).
• Acompanhamento da retirada de suspensiva.
• Verificar e acompanhar os processos de contratação para execução dos objetos conveniados.
• Acompanhar a emissão da Autorização de Início de Operação (AIO). 
• Acompanhar as medições dos serviços/obras ou aquisições dos bens necessários à execução do objeto, inclusive 

solicitar o desbloqueio dos recursos recebidos.
• Conferir depósito de contrapartida.
• Acompanhar prazo de prestação de contas.
• Acompanhar vigências dos contratos de repasse/convênios.
• Gerenciar Plataforma Mais Brasil.
• Acompanhamento do Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC) do Sistema Integrado 

de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).
• Acompanhamento de prorrogações de ofício.
• Apuração de possíveis irregularidades (atrasos, objeto executado em divergência com o pactuado, ausência de docu-

mentação comprobatória, etc).
• Acompanhamento dos contratos de financiamento. 
• Elaboração da Carta Consulta.
• Elaboração do Plano de Investimento.
• Acompanhamento do Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e 

Municípios (SADIPEM).
• Comunicar a Secretaria responsável da contratação da operação.
• Registro em cartório do financiamento e comunicação ao Tribunal de Contas dos Munícipios (TCM).
• Verificar e acompanhar os processos de contratação para execução dos objetos financiados.
• Solicitação de desembolsos.

SECRETARIA DA TRANSPARÊNCIA 
E DO CONTROLE



• Acompanhar as medições dos serviços/obras ou aquisições dos bens necessários à execução do objeto.
• Prestar contas de parcelas liberadas.

Documentos necessários: A depender do serviço.
Horários de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 14h às 18h.
Taxas: Gratuito.

DE QUE FORMA OS SERVIÇOS SÃO OFERECIDOS?
• Acompanhamento nos portais de prestação de contas.
• Monitoramento e suporte às Secretarias Municipais na execução dos convênios.

Tempo de resposta das demandas exigidas:
• Variável de acordo com as demandas.

Mecanismos de comunicação com os usuários:
• Atendimento presencial.
• Plataforma Mais Brasil.
• Telefone: (77) 3424 -8578
• E-mail: sectransparencia@pmvc.ba.gov.br
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