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ANEXO I – DESCRIÇÃO DO LOCAL E IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS    

SEDE    

Descrição das características das edificações existentes na Secretaria Municipal de 
Transportes Internos por Setor 

   

Gabinete do Secretário    

Sala do Gabinete: Estrutura térrea construída em alvenaria, com cobertura de laje e telhas 
cerâmicas, laterais em alvenaria, piso cerâmico, ventilação artificial por meio de ventiladores e ar-
condicionado, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) 

   

Núcleo de Apoio Administrativo    

NAA: Estrutura térrea construída em alvenaria, com cobertura de laje e telhas cerâmicas, laterais 
em alvenaria, piso cerâmico, ventilação artificial por meio de ventiladores e ar-condicionado, 
iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) 

   

Arquivo: Estrutura térrea construída em alvenaria, com cobertura de laje e telhas cerâmicas, laterais 
em alvenaria com revestimento de azulejos laváveis, piso cerâmico, ventilação artificial por meio 
de ar-condicionado, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) 

   

Central de Processamento de Dados: Estrutura térrea construída em alvenaria, com cobertura de 
laje e telhas cerâmicas, laterais em alvenaria, piso cerâmico, ventilação artificial por meio de ar-
condicionado, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) 

   

Recepção: Estrutura térrea construída em alvenaria, cobertura e laje e telhas cerâmicas, laterais 
em alvenaria, piso cerâmico, ventilação artificial por meio de ventilador, iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) 

   

Refeitório: Estrutura térrea construída em alvenaria, cobertura de laje e telhas cerâmicas, laterais 
em alvenaria, piso cerâmico, ventilação natural por meio de portas e janelas, ventilação artificial por 
ventiladores, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) 

   

Cozinha: Estrutura térrea construída em alvenaria, cobertura de laje e telhas cerâmicas, laterais em 
alvenaria com revestimento de azulejos laváveis, piso cerâmico, ventilação natural por meio de 
portas, janelas e aberturas, ventilação artificial por ventiladores, iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) 

   

Divisão de Frota    

Escritório Divisão de Frota: Estrutura térrea construída em alvenaria, cobertura de laje e telhas 
cerâmicas, laterais em alvenaria, piso cerâmico, ventilação natural por meio de portas, janelas e 
aberturas, ventilação artificial por ventiladores e ar-condicionado, iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) 

   

Pátio: Estrutura construída em alvenaria, coberta por telhas cerâmicas, sem laje ou forro, laterais 
predominantemente abertas, piso parcialmente concretado, parcialmente em paralelepípedos, 
ventilação natural por meio das aberturas laterais, iluminação natural (predominante) e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) 

   

Divisão de Operacional    

Escritório/Chefia de Divisão: Estrutura térrea construída em alvenaria, cobertura de laje e telhas 
cerâmicas, laterais em alvenaria, piso cerâmico, ventilação artificial por ar-condicionado, iluminação 
artificial (lâmpadas fluorescentes) 

   

Setor de Manutenção e Serviços    

Escritório/Chefia de Setor: Estrutura térrea construída em alvenaria, cobertura de forro em PVC, 
laterais em alvenaria, piso cerâmico, ventilação natural por portas e janelas, ventilação artificial por 
ventilador, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) 
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SEDE    

Ferramentaria: Galpão térreo construído em alvenaria, cobertura de telhas metálicas (zinco), 
laterais predominantemente em alvenaria, piso em concreto, ventilação natural por faces estruturais 
abertas, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) 

   

Oficina elétrica: Estrutura térrea construída em alvenaria, cobertura de telhas cerâmicas sem forro, 
laterais predominantemente em alvenaria, secundariamente abertas, piso em concreto, ventilação 
natural por face estrutural aberta, ventilação artificial por ventiladores, iluminação natural e artificial 
(lâmpadas fluorescentes) 

   

Oficina de Carros: Galpão térreo construído em alvenaria, cobertura de telhas metálicas (zinco), 
laterais predominantemente em alvenaria, piso predominantemente cerâmico, secundariamente 
em paralelepípedos, ventilação natural por faces estruturais abertas, ventilação artificial por 
ventiladores, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) 

   

Oficina de Máquinas: Estrutura térrea construída em alvenaria, cobertura de telhas cerâmicas, 
laterais predominantemente em alvenaria, piso em concreto, ventilação natural por faces estruturais 
abertas, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) 

   

Oficina de Veículos Leves (caminhões e vans): Galpão térreo construído em alvenaria, cobertura 
de telhas metálicas (zinco), laterais predominantemente em alvenaria, piso em concreto, ventilação 
natural por faces estruturais abertas, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) 

   

Setor de Suprimentos e Controle de Materiais    

Escritório/Chefia do Setor: Estrutura térrea construída em alvenaria, cobertura de laje e telhas 
cerâmicas, laterais em alvenaria, piso cerâmico, ventilação artificial por ventilador e ar-
condicionado, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) 

   

Escritório do almoxarifado: Estrutura térrea construída em alvenaria, cobertura de laje e telhas 
cerâmicas, laterais em alvenaria, piso cerâmico, ventilação natural por porta e aberturas, ventilação 
artificial por ventiladores, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) 

   

Almoxarifado: Galpão térreo construído em alvenaria, cobertura de telha cerâmica com forro em 
PVC, laterais em alvenaria, piso em concreto, ambiente sem ventilação, iluminação natural e 
artificial (lâmpadas fluorescentes) 

   

Sala de Apoio: Estrutura térrea construída em alvenaria, cobertura de laje e telhas cerâmicas, 
laterais em alvenaria, piso cerâmico, ventilação natural por portas e aberturas, ventilação artificial 
por ventilador, iluminação natural e artificial (lâmpadas fluorescentes) 

   

Dados complementares    

Endereço: 
Avenida Doutor Paulo 
de Moraes, nº 2.021 

Área total do terreno 
(m2) 

** 
   

Nº pavimentos da 
edificação: 

1 
Área total construída 

(m2) 
** 

   

Altura da edificação 
(m) 

* Variável 
Altura do pé direito 

(m) 
* Variável 

   

Observação    

1. *A altura, área construída e altura do pé direito das edificações são variáveis; 
2. **As demais características da edificação, tal como área total construída e área 

total do terreno estão em processo checagem; 
3. 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. 

   

RELAÇÃO DAS FUNÇÕES EXERCIDAS NO SETOR E AMBIENTE QUE OS 
SERVIDORES EXERCEM AS ATIVIDADES 
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UNIDADE DE 
LOTAÇÃO 

FUNÇÕES 
EXERCIDAS 

AMBIENTE QUE EXERCE AS ATIVIDADES 
   

Sede 
Secretaria 

Assessor de 
Gabinete 

Área administrativa da Sede da Secretaria 
   

Auxiliar 
Administrativo 

Área administrativa da Sede da Secretaria 
   

Chefe de Divisão Área administrativa da Sede da Secretaria    

Chefe de Setor Área administrativa da Sede da Secretaria    

Chefe de N.A.A. Área administrativa da Sede da Secretaria    

Escriturário Área administrativa da Sede da Secretaria    

Secretário Municipal Área administrativa da Sede da Secretaria    

Chefe de Setor 
(Manutenção e 

Serviços) 

Realiza atividades operacionais nas Oficinas 
(Veículos Leves, Carros e Máquinas), e 
atividades de natureza administrativa no 

Escritório 

   

Mecânico 
Realizam suas atividades na Oficina de 

Veículos Leves e Oficina de Carros 
   

Mecânico de 
Máquinas 

Realizam suas atividades na Oficina de 
Máquinas 

   

Eletricista de Autos Realizam suas atividades na Oficina Elétrica    

Motorista 
Veículos automotores leves em vias públicas, 
com apoio das dependências da Secretaria 

e/ou local onde executam os serviços 

   

Serviços Gerais Realiza atividades na Ferramentaria    

Técnico de 
Segurança do 

Trabalho 
Área administrativa da Sede da Secretaria 

   

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS    

Posto de Serviços    

Descrição das características das edificações existentes na Secretaria Municipal de 
Transportes Internos por Setor 

   

Divisão de Operacional    

Setor de Manutenção e Serviços    
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Escritório: Estrutura térrea construída em alvenaria, cobertura de laje e telhas metálicas, laterais em 
alvenaria, piso cerâmico, ventilação natural por portas e janela, ventilação artificial por ar-
condicionado e ventilador, iluminação artificial (lâmpadas incandescentes) 

   

Borracharia: Estrutura térrea construída em alvenaria, cobertura de telhas metálicas, laterais 
predominantemente em alvenaria, secundariamente abertas, piso em cimento, ventilação natural por 
meio das aberturas laterais e artificial por ventiladores, iluminação natural, iluminação artificial 
(lâmpadas incandescentes) 

   

Escritório Lavagem/Lubrificação: Estrutura térrea construída em alvenaria, cobertura de telhas de 
fibrocimento, laterais em alvenaria, piso em cimento, ventilação natural pela porta, iluminação natural 
e artificial (lâmpada fluorescente) 

   

Lava a Jato (automático): Estrutura térrea construída em alvenaria, cobertura parcial de telhas 
metálicas, laterais predominantemente abertas, secundariamente em alvenaria, piso em cimento, 
ventilação natural por meio das aberturas laterais, iluminação natural. 

   

Lava a Jato (Manual) / Lubrificação: Estrutura metálica térrea, coberta por telhas metálicas, laterais 
abertas, piso em cimento, ventilação natural, iluminação natural. 

   

Vestiário: Estrutura térrea construída em alvenaria, cobertura de telha de fibrocimento, laterais em 
alvenaria e azulejos, piso cerâmico, ventilação natural pela porta, iluminação natural e artificial 
(lâmpadas incandescentes) 

   

Depósito: Estrutura térrea construída em alvenaria, cobertura de telha de fibrocimento, laterais em 
alvenaria, piso em cimento, ventilação natural pela porta, iluminação natural e artificial (lâmpadas 
incandescentes) 

   

Refeitório: Estrutura térrea construída em alvenaria, cobertura de telha metálica, laterais em 
alvenaria, piso cerâmico, ventilação natural por porta e aberturas estruturais, iluminação natural e 
artificial (lâmpadas incandescentes) 

   

Dados complementares    

Endereço: 
Avenida Doutor Paulo 
de Moraes, nº 2.050 

Área total do terreno 
(m2) 

** 
   

Nº pavimentos da 
edificação: 

1 
Área total construída 

(m2) 
** 

   

Altura da edificação 
(m) 

* Variável 
Altura do pé direito 

(m) 
* Variável 

   

Observação    

1. *A altura, área construída e altura do pé direito das edificações são variáveis; 
2. **As demais características da edificação, tal como área total construída e área 

total do terreno estão em processo checagem; 
3. 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. 

   

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

   

UNIDADE DE 
LOTAÇÃO 

FUNÇÕES 
EXERCIDAS 

AMBIENTE QUE EXERCE AS ATIVIDADES 
   

Posto de 
Serviços 

Borracheiro 
Borracharia do Posto de Serviços (inclusive a 

céu aberto) 
   

Lavador Lava a Jato do Posto de Serviços    
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES INTERNOS    

Posto de Serviços    

Lubrificador/Lavador Lava a Jato e Lubrificação do Posto de Serviços    

 


