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ANEXO I – DESCRIÇÃO DO LOCAL E IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

SEMA 

Área administrativa principal / Almoxarifado: Estrutura construída em concreto, laterais 
predominantes em alvenaria, cobertura com forro de PVC, piso cerâmico na área administrativa 
e piso em concreto no almoxarifado, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes), 
ventilação natural e/ou artificial. 
Carpintaria / Áreas de apoio: Estrutura construída em concreto, laterais predominantes em 
alvenaria, cobertura em telha de barro sem forro na carpintaria e cobertura em laje na área de 
apoio, piso de cimento, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural 
e/ou artificial. 
Cozinha/Refeitório: Estrutura construída em concreto, laterais predominantes em alvenaria, 
cobertura em telha de barro sem forro no refeitório e cobertura em laje na cozinha, piso cerâmico, 
iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural e/ou artificial. 

Dados Complementares 

Endereço: Avenida Dr. Paulo de Moraes, 2113 – Bairro Paulista 

Nº Pavimentos da 
Edificação: 

1 
Altura da Edificação 

(m): 
4,5 

Área Total (m2) 2.559,24 
Altura do Pé Direito (m) 3,0 

Área Construída (m2) 1.111,33 

Observações 

1. Os dados complementares relativos a edificação levantados e estimados pelo SESMT 
não substituem a correta análise técnica da planta do local por profissional habilitado 
desta Secretaria, para fins de obtenção dos parâmetros exatos. 

2. A lista atualizada dos endereços dos Equipamentos de Comercialização podem ser 
visualizadas no endereço 
eletrônico:http://sema.piracicaba.sp.gov.br/site/listagem/equipamentos-de-
comercializacao/ 

RELAÇÃO DAS FUNÇÕES EXERCIDAS NO SETOR E AMBIENTE QUE OS SERVIDORES 
EXERCEM AS ATIVIADES 

UNIDADE DE 

LOTAÇÃO 
FUNÇÕES 

EXERCIDAS 
AMBIENTE QUE EXERCE AS ATIVIDADES 

SEMA 

Assessor de Gabinete 

Área administrativa principal. 

Chefe do Núcleo de 
Apoio Administrativo 

(N.A.A.) 

Diretor de Obras 
Rurais e Produção 

Agrícola 

Diretor do 
Departamento de 

Abastecimento 

Escriturário 

Telefonista / 
Recepcionista 

Secretário Municipal 

Engenheiro Agrônomo Área administrativa principal.  

Engenheiro Civil 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 

SEMA 

Médica Veterinária 
Eventualmente, acompanhamento de atividades 

externas (inclusive a céu aberto) 

SEMA 
Almoxarife 

Almoxarifado 
Auxiliar de Almoxarife 

SEMA 

Agente de 

Abastecimento 

Realizam majoritariamente atividades externas 

(inclusive a céu aberto) e tem como apoio as 

dependências da SEMA e/ou local em que 

executam os serviços – Varejões municipais 

Zelador de Varejão 

Realizam majoritariamente atividades externas 

(inclusive a céu aberto) e tem como apoio as 

dependências da SEMA e/ou local em que 

executam os serviços – Varejões municipais 

SEMA Carpinteiro 

Realiza majoritariamente atividades externas 

(inclusive a céu aberto) e tem como apoio as 

dependências da SEMA (Carpintaria) e/ou local em 

que executam os serviços 

SEMA Eletricista 

Realizam majoritariamente atividades externas 
(inclusive a céu aberto) e tem como apoio as 
dependências da SEMA e/ou local em que 

executam os serviços 

SEMA Encanador 

SEMA Chefe de Setor 

SEMA Pintor 

SEMA Soldador 

SEMA Motorista (Leve) 

Veículos automotores e/ou caminhões e tem como 
apoio as dependências da SEMA e/ou local em que 

executam os serviços 

SEMA Motorista (Pesado) 

SEMA 

Auxiliar de Caminhão 

Comboio / Operador 

de Caminhão Comboio 

(Motorista) 

SEMA Operador de Máquinas 
Máquinas autopropelidas e tem como apoio as 

dependências da SEMA e/ou local em que 
executam os serviços SEMA Tratorista 

 


