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ANEXO I – DESCRIÇÃO DO LOCAL E IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB 

Centro Cívico 

Descrição das características da edificação 

5º andar 
Estrutura do setor construída em concreto, laterais predominantes em alvenaria e esquadrias metálicas com 
vidro, cobertura em laje, piso em granilite, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação 
natural e artificial (ventilador e/ou condicionado). 

Térreo 2 
 Estrutura do setor construída em concreto, laterais predominantes em alvenaria e esquadrias metálicas com 
vidro, cobertura em laje, piso em granilite, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação 
natural e artificial (ventilador e/ou condicionado). 

Dados Complementares – Centro Cívico 

Endereço: Rua Antônio Correa Barbosa, 2233 – Chácara Nazareth  (Centro Cívico) 

Nº de pavimentos da 
edificação 

14 

Altura da Edificação (m): ** 

Área Total Construída (m2) 
– Centro Cívico 

** 

Dados Complementares – 5º andar 

Área Construída (m2) – 5º 
andar 

** 
Altura do Pé Direito. (m) - 

5º andar 
** 

Dados Complementares – Térreo 2 

Área Construída (m2) – 
Térreo 2 

** 
Altura do Pé Direito. (m) – 

Térreo 2 
** 

Observações 

1. **As demais características da edificação, tais como: altura da edificação, área construída e altura 
do pé direito estão em processo checagem; 

2. A características da edificação em processo de checagem pelo SESMT não substituem a correta 
análise técnica da planta do local por profissional habilitado desta Secretaria, para fins de 
obtenção dos parâmetros exatos; 

3. A edificação possui 14 pavimentos, assim discriminados: Térreo 1, Térreo 2, Mezanino, 1º andar 
ao 11º andar; 

4. A SEMOB ocupa o 5º andar e, parcialmente, o Térreo 2 do Centro Cívico, local onde realiza 
atendimento ao público. 

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

UNIDADE DE 
LOTAÇÃO 

FUNÇÕES EXERCIDAS AMBIENTE QUE EXERCE AS ATIVIDADES 

Centro Cívico Analista Programador 5º andar 

Centro Cívico Assessor de Gabinete 5º andar 

Centro Cívico 
Assessor de Gestão em 

Projetos de Saúde e 
Políticas Públicas 

5º andar 

Térreo 2 

Eventualmente, acompanhamento de atividades 
externas (inclusive a céu aberto) 

Centro Cívico 
Assessor de Políticas 

Públicas 
Térreo 2 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB 

Centro Cívico 

Centro Cívico 
Assessor Especial de 

Projetos 
5º andar 

Centro Cívico 
Assessor Especial em 

Gestão Pública 

5º andar 

Mezanino 

Centro Cívico Auxiliar Administrativo 
5º andar 

Térreo 2 

Centro Cívico Chefe de Departamento 5º andar 

Centro Cívico 
Chefe de Divisão de Banco 

de Dados 
5º andar 

Centro Cívico Chefe de Setor 10º andar 

Centro Cívico Chefe de Setor Técnico 5º andar 

Centro Cívico 
Chefe do Núcleo de Apoio 

Administrativo 
5º andar 

Centro Cívico Desenhista 3º andar 

Centro Cívico Engenheiro 
5º andar. 

Eventualmente, acompanhamento de atividades 
externas (inclusive a céu aberto) 

Centro Cívico Engenheiro Civil Júnior 
5º andar. 

Eventualmente, acompanhamento de atividades 
externas (inclusive a céu aberto) 

Centro Cívico Engenheiro Civil Sênior 
5º andar. 

Eventualmente, acompanhamento de atividades 
externas (inclusive a céu aberto) 

Centro Cívico Escriturário 
5º andar 

Térreo 2 

Centro Cívico Secretário Municipal 5º andar 

Centro Cívico 

Fiscal de Construção Civil / 
Chefe de Setor 

Realiza majoritariamente atividades externas 
(inclusive a céu aberto) e tem como apoio as 

dependências do 5º andar do Centro Cívico e/ou local 
em que executa os serviços Fiscal de Construção Civil 

Centro Cívico Motorista 
Veículos automotores e tem como apoio as 

dependências da SEMOB no 5º andar do centro 
cívico e/ou local em que executam os serviços 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

CENTRAL DE OBRAS I 

Descrição das características das edificações existentes na Central de Obras I 

Guarita 
Estrutura construída em concreto, laterais predominantes em alvenaria, cobertura em laje, piso cerâmico, 
iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural e/ou artificial. 

Escritórios 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

CENTRAL DE OBRAS I 

Estrutura construída em concreto, laterais predominantes em alvenaria, cobertura em laje, piso cerâmico, 
iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural e/ou artificial. 

Depósitos e almoxarifado da elétrica 
Estrutura construída em concreto, laterais predominantes em alvenaria, cobertura em telha de fibrocimento 
sem forro, piso de cimento, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural e/ou 
artificial. 

Administração/PABX/Arquivo 
Estrutura construída em concreto, laterais predominantes em alvenaria, cobertura em laje, piso cerâmico na 
administração e no PABX e piso de cimento no arquivo, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes), 
ventilação natural e/ou artificial. 

Almoxarifado 
Estrutura construída em concreto, laterais predominantes em alvenaria, cobertura em telha de fibrocimento 
sem forro no almoxarifado e cobertura em laje no escritório, piso de cimento no almoxarifado e piso cerâmico 
no escritório, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural e/ou artificial. 

Carpintaria 
Estrutura construída em concreto, laterais predominantes em alvenaria, cobertura em telha de fibrocimento 
sem forro na carpintaria e cobertura em laje no escritório da carpintaria, piso de cimento na carpintaria e piso 
cerâmico no escritório da carpintaria, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação 
natural e/ou artificial. 

Depósito de ferramentas / Depósito de despejo / Escritório de Obras Civis 
Estrutura construída em concreto, laterais predominantes em alvenaria, cobertura em laje, piso de granilite no 
escritório e piso de cimento nos depósitos, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação 
natural e/ou artificial. 

Refeitório/Cozinha/Escritório/Sala encanador 
Estrutura construída em concreto, laterais predominantes em alvenaria, cobertura em fibrocimento com forro 
de madeira no refeitório/cozinha e escritório da engenharia elétrica e cobertura em fibrocimento e sem forro 
na sala do encanador, piso cerâmico no refeitório/cozinha e escritório da engenharia elétrica e piso de cimento 
na sala do encanador, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes), ventilação natural e/ou artificial. 

Pátio de Solda 
Estrutura construída em concreto e madeira, laterais predominantes abertas e secundariamente em alvenaria, 
cobertura em fibrocimento sem forro, piso de cimento, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes), 
ventilação natural e/ou artificial. 

Pátio de Solda e depósito de aço e ferragem 
Estrutura construída em concreto e aço, laterais predominantes abertas e secundariamente em alvenaria, 
cobertura metálica sem forro, piso de cimento, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes), 
ventilação natural e/ou artificial. 

Dados complementares – Central de Obras I 

Endereço: 
Rua João Botene, 60 – 

Vila Monteiro. 
Área total do terreno (m2) 4.818 

Nº pavimentos das 
edificações 

1 

Área construída total (m2) 1.562 

Área construída das 
edificações (m2) 

** Variável 

Altura das edificações (m) ** Variável Altura do pé direito (m) ** Variável 

Observação 

** As demais características das edificações, tal como altura, área construída individual e altura do pé direito 
variam e estão em processo checagem. 

RELAÇÃO DAS FUNÇÕES EXERCIDAS NO SETOR E AMBIENTE QUE OS SERVIDORES EXERCEM AS 
ATIVIADES 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

CENTRAL DE OBRAS I 

UNIDADE DE 
LOTAÇÃO 

FUNÇÕES 
EXERCIDAS 

AMBIENTE QUE EXERCE AS ATIVIDADES 

Central de Obras I Motorista / Almoxarife 
Almoxarifado da Central de Obras I. 

Eventualmente, atividades externas (inclusive a céu 
aberto) 

Central de Obras I 
Assessor de Políticas 

Públicas 

Administração da Central de Obras I 
Eventualmente, acompanhamento de atividades externas 

(inclusive a céu aberto) 

Central de Obras I 
Assessor Especial em 

Gestão Pública 

Administração da Central de Obras I 
Eventualmente, acompanhamento de atividades externas 

(inclusive a céu aberto) 

Central de Obras I Escriturário Administração da Central de Obras I 

Central de Obras I 
Serviços Gerais / 

Telefonista 
Administração da Central de Obras I 

Central de Obras I 
Auxiliar de Caminhão 

Comboio 

Central de Obras 
Eventualmente, acompanhamento de atividades externas 

(inclusive a céu aberto) 

Central de Obras I 
Operador de Caminhão 

Comboio (Motorista) 

Central de Obras 
Eventualmente, acompanhamento de atividades externas 

(inclusive a céu aberto) 

Central de Obras I Carpinteiro 

Realizam majoritariamente atividades externas (inclusive a 
céu aberto) e tem como apoio as dependências da Central 

de Obras I (Carpintaria) e/ou local em que executam os 
serviços 

Central de Obras I Encarregados 
Central de Obras 

Eventualmente, acompanhamento de atividades externas 
(inclusive a céu aberto) 

Central de Obras I Eletricista 
Realizam majoritariamente atividades externas (inclusive a 
céu aberto) e tem como apoio as dependências da Central 

de Obras I e/ou local em que executam os serviços 

Central de Obras I Engenheiro Civil Sênior 
Escritório de Obras Civis da Central de Obras I. 

Eventualmente, acompanhamento de atividades externas 
(inclusive a céu aberto) 

Central de Obras I Engenheiro Eletricista 
Área administrativa da Central de Obras I. 

Eventualmente, acompanhamento de atividades externas 
(inclusive a céu aberto) 

Central de Obras I 
Motorista (Leve e 

pesado) 

Veículos automotores e/ou caminhões e tem como apoio 
as dependências da Central de Obras I e/ou local em que 

executam os serviços 

Central de Obras I Operador de Máquinas 
Máquinas autopropelidas e tem como apoio as 

dependências da Central de Obras I e/ou local em que 
executam os serviços 

Central de Obras I Servente de Pedreiro 
Realizam majoritariamente atividades externas (inclusive a 
céu aberto) e tem como apoio as dependências da Central 

de Obras I e/ou local em que executam os serviços 

Central de Obras I Soldador Oficina de solda da Central de Obras I. 

Central de Obras I 
Técnico de Segurança 

do Trabalho 
Escritório de Obras Civis da Central de Obras I. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

CENTRAL DE OBRAS I 

Eventualmente, acompanhamento de atividades externas 
(inclusive a céu aberto) 

Central de Obras II - Estrada do Boiadeiro, 1300 – Jupiá. Nesse local está lotado um Operador de Máquinas. 

 


