Prefeitura Municipal de Milagres
Gabinete do Prefeito
SANÇÃO

PROJETO DE LEI Nº 002/2022 DO LEGISLATIVO

OFICIO LEGISLATIVO N° 022/2022

O PREFEITO DE MILAGRES, BAHIA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 62, inc. IV, da Lei Orgânica do Município de Milagres, e.

- CONSIDERANDO que o Projeto de Lei nº 002/2022 do Legislativo foi
detidamente analisado pelas Comissões responsável, final, que deliberou pela
sua constitucionalidade;

- CONSIDERANDO que os citados pareceres das referidas comissões foram
analisados e recepcionados pelo plenário da Casa Legislativa;

- CONSIDERANDO que após percorrer todas as fases o referido Projeto de Lei
foi aprovado pelo plenário da Câmara de Vereadores de Milagres;

RESOLVE

Art. 1º - Sancionar o projeto de lei nº 002/2022 do Legislativo, aprovado;

Art. 2º - Determinar a publicação da referida lei.

Milagres, Bahia, 16 de maio de 2022.

CÉZAR ROTONDANO MACHADO
Prefeito
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LEI Nº 594 DE 16 DE MAIO DE 2022.
“ORGANIZA

A

ADMINISTRATIVA

DA

REFORMA
CÂMARA

DE

VEREADORES DE MILAGRES/BA”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MILAGRES, ESTADO DA BAHIA, faz saber
que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º- Esta lei objetiva a Reorganização Administrativa do Poder Legislativo –
Câmara de Vereadores de Milagres – oportunidade em que revoga, no todo, as
Leis nº 370 de agosto de 2006; nº 403 de abril de 2009; nº 443 de novembro de
2011, nº 514 de janeiro de 2016.
Art. 2º - A Câmara de Vereadores de Milagres será composta dos seguintes
cargos, de livre nomeação e exoneração, com base na parte final do inciso II,
do art. 37, da Constituição Federal, a saber: Assessor(a) Legislativo(a);
Secretário(a) Geral; Supervisor(a) Administrativo(a); Controlador(a) Geral;
Assistente Administrativo(a); Técnico(a) em Informática; Motorista.
TÍTULO I - DA ASSESSORIA LEGISLATIVA
Art. 3º - A assessoria legislativa tem a finalidade de auxiliar quanto aos
assuntos legislativos e jurídicos, colaborando para o aprimoramento técnico e
formal de proposições legislativas.
Parágrafo único - Compete a(o) assessor(a) legislativo:
I – A supervisão e assessoramento na realização das tarefas de ordem
legislativa, com as seguintes atribuições:
a – Supervisionar e redigir todos os serviços de ordem burocrática do
Legislativo Municipal, determinando o cumprimento de tarefas pelo quadro de
servidores;
b – Executar serviços e expedientes do processo legislativo, protocolo, atas,
correspondência oficial da casa;
c – Assessoria direta ao Presidente da Câmara;
d – No que tange ao processo e a técnica legislativa, assessorar a mesa,
determinando aos demais servidores as tarefas afins;
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e – Fazer pesquisa e orientar às Comissões Permanentes, supervisionando e
elaborando a redação dos respectivos documentos;
f – Dirigir os trabalhos de assessoria nas reuniões plenárias;
g – Organizar os demais setores da Câmara (assessorias, arquivo, protocolo,
serviços gerais;
h – Executar tarefas afins;
i – Assessorar na elaboração das proposições legislativas solicitadas pelas
bancadas;
j - Dar encaminhamento aos projetos de lei e outros atos normativo;
k - Proceder ao arquivamento e organização e consolidação da legislação do
município, organizando de forma eletrônica as leis e atos normativos
municipais;
l - Participar de comissões permanentes ou especiais;
m - Prestar assessoria às bancadas nas sessões plenárias.
TÍTULO II – DA SECRETARIA GERAL
Art. 4º - A Secretaria Geral objetiva o apoio das atividades administrativas,
tendo por finalidade executar tarefas e serviços auxiliares.
§1º – Compete à(o) secretário(a) geral:
I – A direção de atividades administrativas da Câmara Municipal, subordinado
diretamente a Presidência, com as seguintes atribuições:
a – Supervisionar o trabalho dos demais serviços da Câmara Municipal;
b – Dirigir e controlar as atividades administrativas internas da Câmara
Municipal;
c – Executar outras atividades afins, sob determinação da Presidência;
§ 2º - Compete ao supervisor(a) administrativo(a):
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I – As atividades administrativas gerais, além de processamento de dados da
Câmara Municipal, subordinado ao Secretário Geral e à Presidência, com as
seguintes atribuições:
a – Processar dados e informações da Câmara Municipal;
b – Acompanhar a manutenção de equipamentos de informática;
c – Auxiliar o Secretário Geral e a Presidência na veiculação de informações
sobre as atividades da Câmara Municipal;
d – Executar outras tarefas administrativas gerais, como a de auxiliar da
atividade contábil, sob determinação de Secretário Geral da Presidência.
TÍTULO III – DA CONTROLADORIA GERAL
Art. 5º - A Controladoria Geral é órgão de controle interno, com a finalidade de
normatização da gestão financeira e patrimonial da Câmara Municipal,
objetivando a normalidade de desempenho do mecanismo de execução de
despesas.
Art. 6º - A Controladoria Geral é composta de:
I – um controlador geral;
II – um assistente administrativo;
III – um técnico em informática;
§ 1º - Compete ao Controlador Geral:
I – avaliar o cumprimento das metas estabelecidas no plano plurianual, a
execução do programa de governo e dos orçamentos do Município;
II – acompanhar os processos licitatórios;
III – verificar a exatidão dos atos de pagamentos considerando:
a – a liquidação prévia da despesa;
b – a ordem prévia do pagamento pelo gestor;
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c – a autenticidade dos comprovantes de despesas;
IV – verificar o fornecimento e o consumo de combustíveis dos veículos de uso
da Câmara Municipal;
V – fiscalizar a liquidação das despesas, nos termos do artigo 63 e parágrafos
da Lei nº 4.320/64;
§ 2º - Compete ao assistente administrativo:
I - Executar os serviços de natureza administrativa e burocrática inerentes ao
seu setor;
II – Executar, sob determinação superior, os trâmites necessários para
licitações e compras, observando a legislação correlata;
III - Registrar a tramitação de papéis e documentos, prestando informações e
orientações necessárias à eficaz solução das demandas sob sua
responsabilidade;
IV - Executar o serviço de controle de patrimônio;
V - Realizar outras atividades inerentes ao cargo.
§ 3º - Compete ao técnico em informática:
I - Efetuar tarefas de apoio operacional, tais como: operação de computadores,
atendimento e administração da rede, documentação, assessoria, treinamento
e implantação de sistemas, bem como auxílio nos serviços de rede de
comunicações;
II - Instalar e configurar equipamentos de informática e comunicação de dados,
em rede;
III - Realizar a manutenção em equipamentos de informática.
TÍTULO IV – DO CARGO DE MOTORISTA
Art. 7º - O cargo de motorista está diretamente vinculado ao Gabinete do
Presidente da Câmara, ficando, pois, o motorista sob as ordens, tão somente,
desta autoridade;
§ 1º - O cargo de motorista é cargo de confiança de livre nomeação e
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exoneração;
§ 2º - O cargo de motorista tem a seguinte finalidade:
I – Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme
solicitação, zelando pela segurança;
II - Zelar pela conservação e segurança do veículo, providenciando limpeza,
ajustes e pequenos reparos;
III- Dirigir o veículo observando as normas de trânsito, responsabilizando-se
pelos usuários e cargas conduzidas;
IV – Providenciar a manutenção do veículo, comunicando as falhas e
solicitando os reparos necessários;
V – Zelar pela conservação e segurança do veículo, providenciando limpeza,
ajustes e pequenos reparos;
VI – Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da
função.
TÍTULO V – DOS CARGOS EFETIVOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS
Art. 8º - Em razão das leis existentes, já citadas no caput do art. 1º, o Poder
Legislativo de Milagres possui 05 (cinco) cargos efetivos de auxiliar de serviços
gerais, de acordo com o Anexo I, com vencimento estipulado neste mesmo
anexo.
Art. 9º – Compete ao auxiliar de serviços gerais:
Parágrafo único - A execução de serviços gerais da Câmara Municipal,
subordinado ao Secretário Geral, com as seguintes atribuições:
I – Realizar limpeza e conservação da sede, móveis e utensílios da Câmara
Municipal;
II – Cuidar do preparo de lanches;
III – Cuidar da abertura e fechamento do prédio da Câmara;
IV – Solicitar requisições de materiais de limpeza;
V – Fazer e servir café, chá e água aos servidores da Câmara, aos Vereadores
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e aos visitantes, durante o período normal de expediente e durante as Sessões
Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Especiais e Audiências Públicas
realizadas pela Câmara Municipal;
VI – Cumprir com as determinações da Administração da Câmara.
TÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10 – A tabela de remuneração básica dos cargos que se refere o art. 2º
desta lei são os constantes no Anexo nº I, que faz parte integrante desta lei.
Art. 11 - Fica concedido reajuste/aumento salarial sobre o vencimento básico,
nos termos do Anexo I, dos cargos comissionados de: Assessor(a)
Legislativo(a); Secretário(a) geral; Supervisor(a) Administrativo(a); Assistente
Administrativo(a)); Técnico(a) em informática, cujos salários corrigidos já se
encontram no Anexo I.
Art. 12 - Fica concedido reajuste/aumento aos funcionários efetivos deste
Poder Legislativo de Milagres, de acordo com o referido Anexo I.
Art. 13 – Os reajustes dos servidores já existentes são retroativos a 1º
(primeiro) de março de 2022.
Art. 14 - As despesas decorrentes desta Lei correrão a cargo da Lei
Orçamentária Anual
Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário, especialmente as leis nº 370 de agosto de 2006; nº
403 de abril de 2009; nº 443 de novembro de 2011, nº 514 de janeiro de 2016.
Gabinete do Prefeito Municipal de Milagres, Bahia em 16 de maio de 2022.
.

CEZAR
Assinado de forma digital
por CEZAR ROTONDANO
ROTONDANO
MACHADO:91327776553
MACHADO:91327 Dados: 2022.05.16
15:52:41 -03'00'
776553

CEZAR ROTONDANO MACHADO
Prefeito

Praça Antônio Balbino – Centro – Milagres – Bahia
Tel.: (75) 3545-2101
CNPJ – 13.720.263/0001-17

7

Prefeitura Municipal de Milagres
Gabinete do Prefeito
ANEXO I
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES DE
MILAGRES.

CARGOS DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO
(PARTE FINAL DO INCISO II, DO ARTIGO 37, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL)
CARGO
Assessor(a) Legislativo(a)
Secretário(a) geral
Supervisor(a) Administrativo(a)
Controlador(a) geral
Assistente Administrativo(a)
Técnico(a) em Informática
Motorista

QUANTIDADE
01
01
01
01
01
01
01

VENCIMENTO
R$
1.880,00
R$
1.600,00
R$
1.500,00
R$
1.880,00
R$
1.212,00
R$
1.212,00
R$
1.500,00

CARGOS EFETIVOS

CARGO
Auxiliar de serviços gerais

QUANTIDADE
05

VENCIMENTO
R$
1.400,00
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