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C O M P E T Ê N C I A S   E   A T R I B U I Ç Õ E S 

 

 

PREFEITO GILMARIO SOUZA DE OLIVEIRA 

COMPETÊNCIAS E 
ATRIBUIÇÕES 

O prefeito é o gestor da esfera municipal, sendo eleito, portanto, para gerir 

os recursos da cidade e garantir o bom funcionamento dos serviços, assim 

como implantar medidas que trarão melhorias para a população. O prefeito 

tem o dever de cumprir atribuições previstas na Constituição Federal de 

1988 ao definir onde serão aplicados os recursos provenientes de impostos 

e demais verbas repassadas pelo Estado e pela União. A aplicação desses 

recursos públicos deve obedecer à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar nº 101/2000) e o que for fixado na lei orçamentária anual 

do município, proposta pelo prefeito e votada pelos vereadores, que 

representam o Poder Legislativo municipal. 

ENDEREÇO Praça do Ipiranga, sn, Centro – Biritinga – BA 

TELEFONE (75) 3267-2216 

HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO 

De segunda à sexta-feira, das 08h00min às 17h00min 

 

 

 

VICE-PREFEITO DANIEL CERQUEIRA DO NASCIMENTO 

COMPETÊNCIAS E 
ATRIBUIÇÕES 

O vice-prefeito é o segundo em exercício no cargo do executivo municipal. 

No Brasil, esse representante é eleito através de voto direto, de quatro em 

quatro anos, juntamente com o prefeito, de modo vinculado (Constituição 

Federal Artigo 29, I e II). Ele é o substituto do Prefeito municipal em caso 

de ausência por licença ou outro impedimento. Pode e deve exercer função 

dentro da administração municipal. A Lei Orgânica do município estabelece 

pelo menos duas funções para o vice: substituir o prefeito no caso de 

vacância e auxiliá-lo sempre que for por ele convocado para missões 

especiais. 

ENDEREÇO Praça do Ipiranga, sn, Centro – Biritinga – BA 

TELEFONE (75) 3267-2216 

HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 
De segunda à sexta-feira, das 08h00min às 17h00min 
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SECRETÁRIO 

JOSEMIR DA CRUZ MOURA 

SEC. DE GABINETE, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

COMPETÊNCIAS E 

ATRIBUIÇÕES 

A Secretaria de Gabinete, Planejamento e Desenvolvimento Econômico têm 

como atribuição prestar todo suporte institucional ao Chefe do Poder 

Executivo, atuando no controle e na guarda de todos os documentos e 

informações inerentes às ações de governo, atuar no planejamento e 

coordenar as relações institucionais mantidas entre o Poder Executivo e 

seus órgãos, outros Poderes e Organismos que mantenham ou venham a 

manter qualquer relação com Poder Público Municipal. 

ENDEREÇO Praça do Ipiranga, sn, Centro – Biritinga – BA 

TELEFONE (75) 3267-2216 

HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 
De segunda à sexta-feira, das 08h00min às 17h00min 

 

 

SECRETÁRIO 

ROBERTO DE JESUS SANTOS 

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 

COMPETÊNCIAS E 
ATRIBUIÇÕES 

A Secretaria Municipal de Administração, desenvolve todas as ações 

inerentes à área administrativa, com ênfase no planejamento das ações 

sem perder de vista a implementação de atividades e práticas voltadas para 

solidificação das relações das institucionais, possibilitando ao Governo 

Municipal a manutenção permanente de um canal de conversação com 

todos os seus órgãos e com os poderes e instituições que atuam no 

município. 

ENDEREÇO Praça do Ipiranga, sn, Centro – Biritinga – BA 

TELEFONE (75) 9 9146-2886 

HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 

De segunda à sexta-feira, das 08h00min às 16h00min 

 

 

SECRETÁRIO 

COSME SOUZA OLIVEIRA 

SEC. DE FINANÇAS PÚBLICAS E FAZENDA 

COMPETÊNCIAS E 
ATRIBUIÇÕES 

A Secretaria Municipal de Finanças Públicas e Fazenda desenvolve ações 

inerentes à gerência das atividades de governo voltadas a arrecadação, 

controle e investimento dos recursos públicos municipais, sejam elas 

decorrentes de transferências voluntárias, havidas em decorrência da 

firmação de convênios, ou ainda aquelas provenientes da arrecadação 

própria do município ou de fontes não especificadas nesta Lei, mas que 

estejam devidamente previstas pela legislação. 

ENDEREÇO Praça do Ipiranga, sn, Centro – Biritinga – BA 

TELEFONE (75) 3267-2216 

HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO 

De segunda à sexta-feira, das 08h00min às 17h00min 

 

 



___________________________________________________________ 
Praça Municipal, 01 – Centro, Biritinga/BA. – CNPJ n. 13.835.558/0001-39 

Fone/Fax.: (75) 3267-2354 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

 

SECRETÁRIO 

PRISCILA BRITO DE SOUZA LIMA 

SEC. DE EDUCAÇÃO 

COMPETÊNCIAS E 
ATRIBUIÇÕES 

A Secretaria Municipal de Educação promove o desenvolvimento de ações 

inerentes à formação escolar das crianças, jovens e adultos do Município, 

colaborando para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária com 

bases sólidas no seu desenvolvimento, dando a parcela de colaboração do 

Município no desenvolvimento deste País, e aplicando os recursos 

provenientes do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica na efetiva 

formação de cidadãos consciente do seu real papel na sociedade. 

ENDEREÇO 2° travessa da Presidente Médice, s/n, Centro – Biritinga – BA 

TELEFONE (75) 9 8239-1857 

HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO 

De segunda à sexta-feira, das 07h00min às 18h00min 

 

 

SECRETÁRIO 

ROSE CARVALHO DE OLIVEIRA 

SEC. DE SAÚDE 

COMPETÊNCIAS E 
ATRIBUIÇÕES 

A Secretaria Municipal de Saúde desenvolve as ações relativas à oferta e 

manutenção dos serviços de saúde ao cidadão, desenvolvendo os 

programas já existentes e implementando a criação de outros, com o 

objetivo de garantir o pronto atendimento a todos que utilizarem dos 

serviços disponíveis no município ou que dependem do deslocamento até 

outros municípios. 

ENDEREÇO Travessa Rua da Pataíba, 105, Centro – Biritinga – BA 

TELEFONE (75) 3267-2172 

HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 

De segunda à sexta-feira, das 07h00min às 13h00min 

 

 

SECRETÁRIO 

MARIVÂNIA CERQUEIRA DOS ANJOS 

SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

COMPETÊNCIAS E 
ATRIBUIÇÕES 

A Secretaria Municipal de Assistência Social realiza o acompanhamento e o 

gerenciamento de todos os programas desenvolvidos na área social do 

município, sejam eles financiados ou subvencionados pelos governos 

federal e estadual, ou desenvolvidos com recursos próprios do município 

ou disponibilizados por entidades não governamentais que atuem na área 

da assistência social, priorizando as famílias e o cidadão que se encontrem 

claramente em estado de risco social, sobretudo primando pela proteção 

das crianças, adolescentes, jovens e idosos, portadores ou não de alguma 

deficiência física ou mental, e que residam no município de Biritinga. 

ENDEREÇO Travessa Juvêncio Alves, sn, Centro – Biritinga – BA 

TELEFONE (75) 3267-2216 

HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO 

De segunda à sexta-feira, das 08h00min às 16h00min 
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SECRETÁRIO 

GEVANILSON JESUS DO CARMO 

SEC. DE AGRICULTURA E PESCA 

COMPETÊNCIAS E 

ATRIBUIÇÕES 

A Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca atua no levantamento na 

interpretação das informações disponíveis, com o objetivo principal de 

avaliar o desempenho da agricultura, da pecuária do abastecimento, da 

pesca e da agroindústria, além de fortalecer as atividades desenvolvidas 

nas comunidades rurais de Biritinga. 

ENDEREÇO Praça da Matriz, 382, Centro, Biritinga-BA. 

TELEFONE (75) 9 9242-2862 

HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 

De segunda à sexta-feira, das 08h00min às 12h00min 

 

 

 

SECRETÁRIO 

AUDENOR MEIRELES DE SANTANA 

SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

COMPETÊNCIAS E 
ATRIBUIÇÕES 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos atua no 

desenvolvimento de atividades voltadas a garantir e preservar os recursos 

naturais do Município de Biritinga, promovendo campanhas educacionais e 

implementando a competente fiscalização das atividades produtivas ou de 

captação de recursos naturais e minerais como forma de assegurar a sua 

utilização ou extração com o mínimo impacto ambiental possível, 

garantindo o desenvolvimento do Município sem que o meio ambiente ou 

recursos naturais venham a ser degradados. 

ENDEREÇO Rua Everaldo Araújo Lustosa, nº 95, Centro – Biritinga – BA 

TELEFONE (75) 9 8322-0340 

HORÁRIO DE 
ATENDIMENTO 

De segunda à sexta-feira, das 08h00min às 16h00min 

 

 

 

SECRETÁRIO 

GIDEON DE JESUS SANTOS OLIVEIRA LOBO 

SEC. DE INFRAESTRUTURA 

COMPETÊNCIAS E 
ATRIBUIÇÕES 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura tem como atividade principal o 

gerenciamento de todas as atividades e ações de governo relativas aos 

serviços públicos de infraestrutura disponibilizados à população, atuando 

em estrita observância às determinações do Chefe do Poder Executivo, 

salvaguardando o uso e a manutenção dos equipamentos e materiais sob 

sua guarda, fiscalizando as obras e serviços de engenharia em execução no 

município. 

ENDEREÇO Praça do Ipiranga, sn, Centro – Biritinga – BA 

TELEFONE (75) 9 9222-0611 

HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 

De segunda à sexta-feira, das 08h00min às 16h00min 
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SECRETÁRIO 

GERALDINO SOUZA RAMOS 

SEC. DE CULTURA, EVENTOS, TURISMO E LAZER 

COMPETÊNCIAS E 
ATRIBUIÇÕES 

A Secretaria Municipal de Cultura, Eventos, Turismo e Lazer, desenvolve 

todas as ações relativas à valorização das práticas existente e 

principalmente a criação de iniciativas voltadas para a implementação da 

cultura, do turismo e do lazer no Município. 

ENDEREÇO Av. Eládio Gomes, 124, Centro – Biritinga – BA 

TELEFONE (75) 9 9189-5392 

HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 
De segunda à sexta-feira, das 08h00min às 16h00min 

 


