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Câmara Municipal de Carinhanha
ESTADO DA BAHIA
LEI Nº.: 1.297/2019, DE 06 DE AGOSTO DE 2019.
“Instituem, no Município de Carinhanha, o Dia
Municipal da Fibromialgia, filas preferenciais
e vagas de estacionamento preferencial”.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARINHANHA, Estado da
Bahia, faz saber que o Plenário aprovou e vem conforme o art. 48, parágrafo 3º e
parágrafo 7º, da Lei Orgânica do Município de Carinhanha, sancionar, promulgar e
publicar a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituído, no âmbito do município de CARINHANHA, o dia Municipal
da fibromialgia a ser comemorado, anualmente no dia 12 de maio.

Art. 2° -A data ora instituída constará no Calendário Oficial de Eventos do Município
de Carinhanha.

Art. 3° - O Poder Executivo envidará esforços por meio de suas Secretarias para a
realização de palestras, debates, aulas e seminários de discussão na comemoração do dia
ora instituído que contribuam para a conscientização acerca da doença.

Art.- 4° - Ficam as empresas públicas, empresas concessionárias de serviços públicos e
empresas privadas obrigadas a dispensar, durante todo horário de expediente
atendimento preferencial aos portadores de Fibromialgia.
Parágrafo Único: As empresas comerciais que recebam pagamentos de contas de
bancos deverão incluir os portadores de fibromialgia nas filas já destinadas a
deficientes.

Art. 5° - Será permitido aos portadores de Fibromialgia estacionar em vagas destinadas
aos deficientes.
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Parágrafo Único: A identificação dos beneficiários se dará por meio do cartão
expedido pelo Executivo Municipal, por meio de comprovação médica.

Art. 6° - As despensas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário

Sala das Sessões, 06 de agosto de 2019.

ADIRLAN SOARES CARDOSO
PRESIDENTE

GILVAN AZEVEDO DA SILVA
1º SECRETÁRIO
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LEI Nº.: 1.298/2019, DE 03 DE SETEMBRO DE 2019.

“Denomina a “Rua A”, localizada no Bairro
Alto

da

Colina,

neste

município

de

Carinhanha-Bahia, denominada de Rua
Maria Perpétua Vargas, conhecida como
Dona Petinha,e dá outras providências”.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARINHANHA, Estado
da Bahia, faz saber que o Plenário aprovou e vem conforme o art. 48,
parágrafo 3º e parágrafo 7º, da Lei Orgânica do Município de Carinhanha,
sancionar, promulgar e publicar a seguinte Lei:
Art. 1º. - Fica a “Rua A”, localizada no Bairro Alto da Colina, neste
município de Carinhanha-Bahia, denominada de Rua Maria Perpétua Vargas,
conhecida como Dona Petinha.
Art. 2º. – O Município providenciará a denominação da rua, com a
afixação da referida placa.
Art. 3º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 03 de setembro de 2019.

ADIRLAN SOARES CARDOSO
PRESIDENTE

GILVAN AZEVEDO DA SILVA
1º SECRETÁRIO
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LEI COMPLEMENTAR Nº.:1.299/2019, DE 17 DE SETEMBRO DE
2019.

“Cria cargos comissionados de livre
nomeação e exoneração no quadro de
pessoal
da
Câmara
Municipal
de
Vereadores de Carinhanha-Bahia e dá
outras providências”.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARINHANHA,
Estado da Bahia, faz saber que o Plenário aprovou e vem conforme o
art. 48, parágrafo 3º e parágrafo 7º, da Lei Orgânica do Município de
Carinhanha, sancionar, promulgar e publicar a seguinte Lei:
Art. 1º- Esta Lei dispõe sobre a complementação da criação de cargos
comissionados de livre nomeação e exoneração no quadro de pessoal do
Poder Legislativo de Carinhanha-Bahia.
Art. 2º - A Lei institui a criação no quadro de pessoal da Câmara
Municipal de vereadores de Carinhanha os cargos de Assessor Jurídico,
Secretário do Presidente, Auxiliar Legislativo, Encarregado Cerimonial,
Encarregado de Sessão, todos de livre nomeação e exoneração, cargos
de provimentos em comissão.
Art. 3º- A descrição das atribuições dos cargos e requisitos mínimos
para provimento consta no Anexo I, parte integrante desta Lei.
Art. 4º- As despesas, decorrentes da execução desta Lei, correrão por
conta das dotações próprias, suplementadas oportunamente se
necessário.
Art. 5º- Os cargos de provimentos em comissão serão de livre nomeação
e exoneração, ficando extintos a partir da investidura, posse dos
aprovados em concursos públicos de provas e títulos.
Art. 6º - Os cargos em comissão previstos no Anexo I e Anexo II, parte
integrante desta Lei, com a remuneração de um salário mínimo, serão
Pça. Deputado Henrique Brito, 01 – Carinhanha – BA, FONE: (77) 3485-2056 – CEP: 46.445-000
CNPJ: 13.650.494/0001-00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EE7QMNMYGZAAFBNB/EX+ZG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
16 de Outubro de 2019
6 - Ano VIII - Nº 305

Carinhanha

Câmara Municipal de Carinhanha
ESTADO DA BAHIA
reajustados de acordo o salário mínimo vigente Nacional. E osdemais
cargoscomo, Assessor Jurídico,Secretário Legislativo da Câmara,
Auxiliar Legislativo serão reajustados por ato do(a)Presidente da
Câmara, de acordo com o reajuste aprovado em lei.
Art. 7º- Esta Lei será complementada no que couber através da Lei n º
979/2006, de 24 de Outubro de 2006, lei esta que dispõe sobre o plano
de cargos e salários dos Servidores Efetivos e Temporários da Câmara
de Vereadores de Carinhanha.
Art. 8º -Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrária.

Sala das Sessões, em 17 de Setembro de 2019.

ADIRLAN SOARES CARDOSO
PRESIDENTE

GILVAN AZEVEDO DA SILVA
1º. SECRETÁRIO
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ANEXO I DA LEI

NOMENCLATURA DOS CARGOS DE PROVIMENTOS EM COMISSÃO,
NÚMEROS DE VARGAS E SEUS VALORES EM MOEDA CORRENTE.

NOMENCLATURA DOS CARGOS

ASSESSOR JURÍDICO

NÚMEROS DE
VAGAS POR
CARGO

VENCIMENTO
DOS CARGOS

01

RS 4.600,00

01

RS 1.497,00

AUXILIAR LEGISLATIVO

01

RS 1.497,00

ENCARREGADO CERIMONIAL

01

RS 998,00

ENCARREGADO DA SESSÃO

01

RS 998,00

SECRETÁRIO
CÂMARA

LEGISLATIVO

DA

Sala das Sessões, em 17 de Setembro de 2019.

ADIRLAN SOARES CARDOSO
PRESIDENTE

GILVAN AZEVEDO DA SILVA
1º. SECRETÁRIO
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ANEXO II DA LEI

1.0 - DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES PARA OS OCUPANTES DOS
CARGOS.
1.1- ESPECIFICAÇÕES DO CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO – Ser
brasileiro nato ou naturalizado, encontrar-se em pleno exercício dos
direitos políticos, nos termos da constituição Federal, ter a idade
mínimo de 18 anos, estar quites com obrigações eleitorais,ter certificado
de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do
sexo masculino, possuir o nível de escolaridade superior de Bacharel
em Direito, habilitado a advogar junto à subseção da OAB/BA, regional
de Carinhanha, possuir conhecimento específico e de legislação do
cargo de assessor jurídico -SÍNTESE DOS DEVERES: Prestar
assessoria jurídica ao Poder Legislativo de Carinhanha-BA, ao
Presidente da Câmara, bem como aos demais vereadores do Município
de Carinhanha na atribuição de legislar. EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES:
Dar acompanhamento a todas as sessões ordinárias, extraordinárias, e
outras da Câmara de Vereadores, se necessário for, bem como elaborar
pareceres às consultas formuladas por qualquer vereador, pelas
comissões permanentes ou provisórias, pela mesa diretora dos
trabalhos legislativos, representar o Poder Legislativo em qualquer
instancia judicial, atuando nos feitos em que a mesma seja autora ou
ré, assistente ou oponente ou simplesmente interessada; participar de
inquéritos dando orientações na realização dos mesmos; estudar
assuntos de direito e de ordem geral ou especifica de modo a habilitar o
Poder Legislativo a solucionar problemas administrativos, estudar,
redigir e minutar termos de compromisso e responsabilidade,
convênios, contratos e outros atos que se fizeram necessários ao bom
andamento dos trabalhos do Legislativo.1.2 - SECRETÁRIO
LEGISLATIVO DA CÂMARA: Ser brasileiro nato ou naturalizado,
encontrar-se em pleno exercício dos direitos políticos, nos termos da
constituição Federal, ter a idade mínimo de 18 anos, estar quites com
obrigações eleitorais,ter certificado de reservista ou de dispensa de
incorporação, em caso de candidato do sexo masculino, possuir o nível
de escolaridade ensino médio, a carga horária é de acordo a portaria de
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funcionamento da casa. O secretário legislativo da Câmara de
Vereadores de Carinhanha tem a atribuição de auxiliar o Presidente e
demais vereadores, em tudo que for necessário ao bom andamento do
Órgão. Competindo-lhe, acompanhar, as sessões plenárias, redigir atos
autorizados pelo presidente e demais vereadores da Casa, realizar
serviços de postagens e recebimento de correspondência, realizar
serviços externos de pequenas compras, pagamentos, cumprir
mandados internos e externos, executando tarefas de coleta e entrega
de documentos, mensagens ou pequenos volumes, apoiar os demais
servidores do Órgão em atividades relacionadas aos serviços
operacionais determinado pela chefia, atender telefones e anotar
recados, executar outras atividades correlatas, recepcionar visitantes á
sala da presidência, e demais trabalhos executórios no desempenho das
atribuições da Presidência.1.3 – AUXILIAR LEGISLATIVO: Ser
brasileiro nato ou naturalizado, encontrar-se em pleno exercício dos
direitos políticos, nos termos da constituição Federal, ter a idade
mínimo de 18 anos, estar quites com obrigações eleitorais,ter certificado
de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do
sexo masculino, possuir o nível de escolaridade ensino médio, a carga
horária é de acordo a portaria de funcionamento da casa.Executar os
serviços de natureza administrativa e burocrática inerentes ao seu
setor. Executar, sob determinação superior, os trâmites necessários
para licitações e compras, observando a legislação correlata. Registrar a
tramitação de papéis e documentos, prestando informações e
orientações necessárias à eficaz solução das demandas sob sua
responsabilidade. Executar o serviço de controle de patrimônio. Realizar
outras atividades inerentes ao cargo e determinado pela presidência.
1.4 – ENCARREGADO CERIMONIAL: Ser brasileiro nato ou
naturalizado, encontrar-se em pleno exercício dos direitos políticos, nos
termos da constituição Federal, ter a idade mínimo de 18 anos, estar
quites com obrigações eleitorais,ter certificado de reservista ou de
dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino,
possuir o nível de escolaridade de primeiro grau, a carga horária é de
acordo a portaria de funcionamento da casa.Organizar, executar e
acompanhar cerimoniais, solenidades, atos, sessões, audiências
públicas e demais eventos da Câmara Municipal, inclusive em sessões
ou eventos itinerantes; Elaborar os roteiros das solenidades e demais
eventos e auxiliar na condução do protocolo a ser observado nas
cerimônias, sessões, audiências e congêneres; Redigir correspondências
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de cerimonial, solicitar a confecção de convites e sua distribuição, bem
como redigir mensagens protocolares e contribuir com a divulgação dos
eventos, além de confirmar a presença dos convidados; Conduzir
cerimonias oficiais, tais como abertura de congressos, seminários,
posses, assinaturas de convênios e demais eventos promovidos ou
apoiados pela Câmara; Agendar ou reservar salas e espaços para
realização de reuniões, seminários e outros, além de organizar visitas
oficiais e recepção de autoridades e munícipes; Recepcionar e
encaminhar autoridades e convidados em eventos e solenidades,
promovendo o registro da nominata dos presentes; Organizar o arquivo
de documentos do setor, bem como elaborar estudos e projetos de
normatização e padronização do cerimonial; Solicitar a atualização do
sítio eletrônico da Câmara, no que se refere a divulgação de cerimônias
e eventos oficiais; Executar e coordenar as atividades de execução do
cerimonial e protocolo de instalação das legislaturas da Câmara
Municipal e na posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores; Realizar,
quando solicitado, os trabalhos de mestre de cerimonia; Participar e
auxiliar a realização das atividades educativas e orientativas e os
projetos e programas institucionais ou educacionais da Câmara
Municipal de forma interna e externa; Realizar outras tarefas correlatas
ao cargo por iniciativa própria ou que lhe forem atribuídas por
superior.1.5 – ENCARREGADO DE SESSÃO: Ser brasileiro nato ou
naturalizado, encontrar-se em pleno exercício dos direitos políticos, nos
termos da constituição Federal, ter a idade mínimo de 18 anos, estar
quites com obrigações eleitorais,ter certificado de reservista ou de
dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino,
possuir o nível de escolaridade primeiro grau, a carga horária é de
acordo a portaria de funcionamento da casa.Elaborar atas das reuniões
das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, itinerantes e
audiências públicas; Realizar pesquisa de leis e o acompanhamento da
tramitação das proposições legislativas; Redigir proposições, convites,
convocações e outros documentos de maior complexidade afetos ao
trabalho legislativo; Acompanhar, pesquisar e estudar a evolução
legislativa, informando as unidades administrativas e os vereadores a
respeito da alteração de dispositivos legais que afetem os trabalhos
legislativos da Câmara Municipal; Solicitar e providenciar documentos e
legislação, bem como estudos necessários ao bom desempenho dos
trabalhos das comissões, fornecendo-lhes subsídios necessários a
discussão e a elaboração de pareceres sobre os projetos em tramitação;
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Orientar, sempre que solicitado, as assessorias dos vereadores sobre as
proposições a serem protocoladas pelo Vereador, analisando redação e
técnica legislativa; Auxiliar na elaboração de relatório de atividades da
Câmara Municipal de Carinhanha-BA; Participar, quando solicitado,
das atividades determinadas pela diretoria de suporte legislativo nas
sessões legislativas e congêneres; Auxiliar, sempre que solicitado, nos
trabalhos das comissões permanentes, temporárias, especiais e de
inquérito; Realizar operações básicas de microcomputador e atividades
correlatas, monitorar e alimentar os sistemas operacionais do processo
legislativo e do voto eletrônico, quando houver; Realizar os trabalhos de
treinamento ou orientação quanto à utilização dos sistemas internos de
processo legislativo; Conferir e coletar assinaturas nos documentos
afetos ao departamento de atos legislativos; Operar aparelhos de
reprografia, tais como scanner, máquina fotocopiadora ou outras
similares; Realizar outras tarefas correlatas ao cargo por iniciativa
própria ou que lhe forem atribuídas por superior.

Sala das Sessões, em 17 de Setembro de 2019.

ADIRLAN SOARES CARDOSO
PRESIDENTE

GILVAN AZEVEDO DA SILVA
1º. SECRETÁRIO
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