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PROPOS量CÅo DE LEI NO 13/2022

Disp5e sobre a onganiza辞o do qundro de

PeSSOal da Camara Municipal de

Buritirama.

A Camara Municipal de Buritirama Bahia decreta:

Art. lO O Quadro de pessoal da C各mara Municipal, COnStituido de cargos e fun96es

P心blicas, PaSSa a Obedecer a organiza辞O eStabelecida nesta Lei:

Art. 2O - O quadro de pessoal da Camara Municipal fica assim constituido:

I - PERMANENTE, COmPOStO de:

a) cargos de provimento efetivo;

b) cargos de provimento一,ad-nutum一一.

II - TEMPORÅRTO, COmPOStO de:

a) servidores admitidos para atender a necessidade tempor証a de excepcional

interesse p調lico, nOS CaSOS eStabelecidos na legisla辞O municipal, em

COnSOn会nCia com o inciso IX do art. 37 da Constitui9aO Federal.

A巾」 3O - Cango p的lico, Para OS efeitos desta Lei, 6 o conjunto de atribui96es e

responsabilidades a ser provido por servidor, COm CaraCteristicas de cria辞o

estabelecidas por Lei・ COm denomina辞o proprla, COm n心mero certo e dota辞O

Or9ament各ria pelos cofres da Camara Municipal.

Art. 4O - Cargo de Provimento efetivo 6 aquele preenchido em car各ter pemanente,

mediante concurso pdblico, nOS temOS do art.37 da Constitui辞o Federal,

PrOmO9aO e aCeSSO.

Art. 5O - Cargo de provimento -1ad-nutum一一, COmPreende os cangos de dire辞o, Chefia e

assessoramento, de livre nomea辞O e eXOneraCるO do (a) Presidente da Camara M山nicipal.

Art. 6O - Os servidores de provimento efetivo e demissiveis一一ad-nutum一一, nO eXerCicio das

SuaS fune6es Assessor Parlamentar’Chefe de Expediente, Chefe de Pessoal, Chefe de
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Financeiro, Assessor Juridico, Diretor de Secrel租ria, Controlador Intemo e Assistente de

Controle Intemo’ter着O direito a Diarias, de acordo com os criterios estabelecidos na

regulamentapao desta Resolu辞O.

Art. 70 - As especifica96es tecnicas・ denomina辞o・肌mero e VenCimentos de cargos, SaO

OS COnStanteS dos Anexos I, II e IⅡ, que integram esta Resolucるo.

Art. 8○ ○ As atribui96es・ reSPOnSabilidades e demais caracteristicas pertinentes aos cargos

de provimento efetivo e demissiveis一一ad-nutum", Se露o estabelecidas de acordo com o

regulamento desta resolu9肴O.

A巾・ 9O - O servidor integra巾e de cargo de provimeuto efetivo que for nomeado para cargo

de provimento一一ad-nutum" dever各optar pela remunera辞O deste ou do cargo efetivo, Sendo

Vedada a acunula誇O de remunera辞O.

Art. 10O - O horario de trabalho dos servidores se露o de quarenta horas semanais,

distribuidas em O8 (Oito) horas diarias de trabalho, de segunda a sexta-feira.

Par祖afo血co - OS Assessores Pahamentares, nOmeados em cargos “Ad-n巾m・・, SeraO

nomeados de janeiro a dezembro de cada ano, POdendo ser prorrogado ou exonerado, Salv。 S。

POr algum motivo o Parlamentar entender necessZirio o contr各rio.

Art. 1l. Ficam criados e incluldos no Qundro de Pessoal da Cinara Municipal de

Buritirama, OS CargOS em aneXO I desta lei.

Art. 12 - Fica instituido no ambito do Poder Legislativo Municipal de Buritirama - BA,

O Sistema de Controle Intemo.

Art. 13 - O Sistema de Controle Intemo tem como o匝tivos bdsicos assegurar a boa ges儲o

dos recursos p冊licos e apolar O COntrOle extemo na sua missao institucional de fiscalizar

OS atOS administrativos relacionados a execu辞o contabil’financeira, OPeraCional e

Patrimonial・ quanto a legalidade’1egitimidade’eCOnOmicidade, aplica9あdas subvers6es e

rendncia de receitas.
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Par5grafo Unico - O Controle dos atos da administra辞O Ser各eXerCido de foma pr6via,

COnCOmitante e subsequente.

Art. 14 - O Sistema de Controle Intemo tem como o巧etivos eapec絹cos:

I - Acompa血ar e avaliar o cumprimento dos objetivos e metas estabele。idas no Plan。

Plurianual e Lei de Diretrizes Or9amen偽rias.

II - Avaliar a execu辞0 dos programas e dos or9amentOS quanto ao cumprimento das metas

fiscais e financeiras.

IⅡ - Comprovar a legalidade dos atos de gestao de govemo e avaliar os resultados quanto

a eficacia, eficiencia e efetividade da gest肴o orcamentaria, financeira e patrimonial, aSS血

COmO a boa e regular aplicap急o dos recursos p的licos por pessoas e entidades de direito

P心blico e privado.

rV - Verificar a finalidade funcional dos agentes da admihistrapao responsavelS POr bens e

Valores p心blicos.

V - Fiscalizar o cumprimento das medidas adotadas para retomo das deapesas de pessoal e

montante da divida aos limites estabelecidos no regramento juridico.

VI - Acompa血ar o cumprimento da destina辞o vinculada a recursos de aliena辞O de ativos.

VII - Acompa血ar o equilibrio de caixa em cada una das fontes de recursos.

VⅢ - Examinar as fases de ex∞u辞O da despesa, inclusive verificando a regularidade das

licitacdes e contratos・ SOb os aspectos da legalidade, legitimidade, eCOnOmicidade e

razoabi l i dade ;

IX - Apoiar o controle intemo no exercicio de sua miss各o institucional.

Art. 15 - O Sistema de Controle Iutemo atuar各com a seguiute organiza辞o operacional:

I葛Controladoria Geral;

II - U正dades Operacionais;

III - Auditoria Intema;
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IV - Tomada de Contas Especial. E V - Processo Administrativo.

Art. 16 - A Controladoria Geral・ qua睡cada como Unidade Administrativa, integrar各a

estrutura onganizacional da Camara Municipal・ Vinculada ao Gabinete do (a) Presidente,

COm aS atribuic6es definidas nesta lei.

§ lO - Fica criado O l (um) Cango de '一Controlador Geral・・, COm aS atribui96es previstas nesta

lei e remunera辞O menSal mencionada no Anexo Ol desta lei.

§ 20 - Fica criado Ol(um) Cargo de "Assistente de Controle Intemo・一, COm aS atribui96es

PreVistas nesta lei e remunera9fb mensal mencionada no Anexo O l desta lei.

Art・ 17 - Å controladoria Geral compete:

I - Elaborar as nomas de Controle Intemo para os atos do Legislativo a serem aprovada

POr decreto legislativo no ambito de cada Poder;

II - Propor ao Chefe dos Poderes・ quando necessario, atualizapao e adeqや辞o das nomas

de Controle Intemo para os atos da a血ninistra辞O;

III - Programar e onganizar auditorias nas Unidades OperacIOnalS, COm Periodicidade pelo

menos anual;

IV - Mahifestar-Se expreSSamente, SObre as contas anuais do (a) Presidente da Camara,

atestado do Chefe do Poder Legislativo Municipal que tomou conhecimento das conclus6es

nela contida;

V - Encami血ar ao Tribunal de Contas dos Municipios Relat6rio de Auditoria e

manifesta辞o sobre as contas a皿ais do Prefeito, COm indicac6es das provideneias adotadas

e a adotar para comglr eVentuais ilegalidades ou irregularidades, reSSarCir danos causados

ao erario, Ou eVitar a ooonenCia de falhas semelhantes;

Vi - Sugerir ao Chefe do Poder Legislativo instaura9fro de Tomadas de Contas Especial

nos casos de ident競ca辞O de ato ilegal・ ilegitimo ou antiecon6mico de que resulte danos

aO eranO;

P鴫ca O9 de Malo, S/N - Cen柵o " Bu珊調ma - Bahlo



CÅMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

ESTADO DA BAHIA

CNPJ: 04.184.054/0001 _05

VII - Sugerir ao Chefe do Poder Legislativo, que SOlicitem ao Tribunal de Contas dos

Municipios a realizapao de auditorias especiais;

VIⅡ - Sugerir ao Chefe do Poder, nO ambito de suas compet台ncias’a instaura辞O de

Processo Administrativo nos casos de descumprimento de nomas do Controle血temo

CaraCterizado como grave infra辞o a noma constitucional ou legal;

Ⅸ - Dar co血ecimento ao Tribunal de Contas dos Municipios sobre irregularidades ou

ilegalidades apuradas em Tomada de Contas Especial realizadas’COm indicap看o das

PrOVidencias adotadas ou a adotar para ressarcimento de eventuais danos causados ao er証o

e para comglr e eVitar novas falhas;

X - Programar e sugerir ao Chefe do Poder a participa辞O dos servidores em cursos de

CaPaCita9aO VOltados para melhoria do Controle Intemo;

粕- Assinar por seu titular, O Relat6rio de Gest着o Fiscal de que trata os artigos 54 e 55 da

LC nO- 101/2000.

Art. 18 - O trabalho de Auditoria Intema deve重各ser desenvoIvido com obediencia as

Seguintes normas b各sicas :

I - As auditorias se重めrealizadas mediante programa9aO e Organiza9fro pela Controladoria

Ge輪l;

II - Ver綿cac肴o do cunprimento das nomas de Controle Intemo pelos servidores no

exerc王cio de suas fune6es nas diversas Unidades Operacionais, Ou POr aqueles beneficiados

COm reCurSOS P心blicos;

IⅡ - Registro do trabalho de auditoria em relat6rio, COm indica9看O Clara de eventuais

falhas・ errOS, deficiencias, ilegalidades ou irregularidades constatadas;

rV - O relat6rio de auditoria seri encami血ado a Controladoria Geral para emissao de

PareCer・ CO血ecimentos do Chefe do Poder, Observando o ambito de compet台ncia, e
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encami血amento ao Tribunal de Contas com indica辞o das medidas adotadas ou a adotar

§ lO - O trabalho de Auditoria Intema serfroxercido, Preferencia血ente, POr Servidores

efetivos com foma辞o nas areas de economia・ Ciencias cont細eis, administracfro e direito.

§ 20 - Para atender ao principio da segregacao de fimc寄o sem prgivizo do principio da

economicidade・ aS auditorias poderあser contratadas pelo Poder Le如lativo.

Art. 19 - O traba皿o de Tomada de Contas Especial ser各exercido por comissあou por

tomador de contas designado pelo chefe do Legislativo no ambito de cada Poder, COm

Obediencia as seguintes nomas b各sicas:

I - Apurar fatos・ identificar os responsiveis’quantificar o dano causado ao er証o quando

nao forem prestadas cor血s, Ou quando ocorrer des細que, desvio de dinheiro, bens ou

Valores p皿icos・ Ou ainda, Se Caracterizada a pr各tica de qualquer ato ilegal’ilegitimo ou

antiecon∂mico de que resulte pr匂uizo ao er証o.

I○ ○ Elaborar relat6rio da Tomada de Contas Especial, COm registro claro e oヰietivo dos

fatos apurados.

ⅡI - Encami血ar relat6rio da Tomada de Contas Especial a Co血oladoria Geral para

emissao de parecer・ indicacるo das medidas adotadas e a adotar para correcるo e reparo de

event脚l dano causado ao er証o・ CO血eeimento ao chefe do Poder conespondente e

§ lO - A Tomada de Contas Especial ser症ugerida pelo (a) Controlador (a) Geral e/ou

deteminada pelo (a) Presidente da Camara no ambito de cada Poder.

§ 20 - Es鰭o sujeitos a Tomada de Contas Especial, OS agentes p心blicos, Servidores e demais

responsavel por dinheiro・ bens ou valores da administragiv direta e indireta do Municipio

e as contas daqueles que derem causa a perda, eXtraVio ou outra irregularidade que resulte

§ 3O - Apurado e quantificado o dano causado ao er証o, O reSPOnSavel, identificado em

Processo de Tomada de Contas Especial’Serino砥cado para, nO PraZO de 30 (trinta) dias,
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COntados da citaeao’reCOlher aos cofres do Municipio o valor do d6bito devidamente

COrrigido, Ou apneSentar alega96es de defesa.

§ 4○ ○ Nfo havendo imputa知de d6bito em processo de Tomada de Contas Especial, maS

COmPrOVada a pratica de grave infr串o a noma constitueional ou legal, O reSPOnSivel

esta重まsujeito a multa e/ou as penalidades admi血strativas previstas no esta請o dos

Servidores ou em regulamento pr6prio editado pela autoridade administrativa, nO ambito

de cada Poder.

Art. 20 - A instaura辞O de Processo Administrativo ser各deteminado (a) pelo(a) chefe de

Poder no ambito de sua competencia quando comprovada a pratica de grave infr時o ds

nomas de Con億Ole Intemo.

Art. 2l - O Processo Administrativo ser各desenvoIvido por Comissあdesignada pelo (a)

Chefe de Poder no ambito de sua competencia para apura9aO dos fatos e identifica尊o dos

re sponsivei s.

Art. 22 - O Processo Administrativo adotara no que couberem as nomas basicas

estabelecidas para a Tomada de Contas Eapecial.

Art. 23 - Fica assegurado aos responsiveis pela Auditoria Intema, nO desempe血o de suas

fun96es o acesso a todos os documentos, fatos e infoma96es relacionados aos 6rg着os e

entidades alcaneados pela Controladoria Geral.

Art. 24 - E vedado aos responsfrois pelo trabalho de Auditoria Intema diWlgar fatos e

infoma96es de que te血am tomado co血ecimento, em raZ着O do exercicio de suas

atribuic 6 es.

Art. 25 - Fica criado・ na estn血ra onganizacional da Camara de Buritirama, O CargO de

Assessor Juridico da Camara Municipal de Bu正irama’de provimento em comiss肴o, ・AD

NUT研,, destinado a atender encargos de assessoramento, PrOVido mediante livre escolha

do Chefe do Poder Legislativo・ entre aS PeSSOaS que re血am condic6es e satisfacam os

requisitos legais e necessarios para a investidura no servlCO P冊lico, nOS temOS do Anexo

III da presente Lei.
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Art. 26 -A nomea辞o para cargo em comiss看o `AD NU棚V” ou a designa辞o para a fun辞o

de confianga recairi sobre a pessoa com capacidade t6cnica para o exercicio de suas

atribui96es e dependeri de foma9肴O t6cnica privativa das caneiras juridicas.

Art. 27 - Esse cargo・ eSPeC脆co em comiss着o ou fun荷o de confianga, Submete-Se aO

regime de vinte horas semanais.

Art. 28 - A designa辞o e dispensa de servidores para o exercicio dos cargos de provimento

em comissあe fun昨S de confianga far-Se-為O POr atO Pr6prio do Chefe do Poder

Legi slativo.

Art. 29 - Quando de sua nomeapao’O Servidor ocxpante de cargo em provimento em

COmiss蚤o deveri apresentar declara9あde que n肴o possui vinculo de parentesco, nOS temOS

da S。mula Vinculante nO 13’incluindo a reciprocidade de contratac6es, em fomato

COnhecido como nepotismo cruzado.

Arl」 30 - A descrieao das atribuie6es do cargo e requisitos minimos para o provimento

COnSta nO Anexo III, Parte integrante desta Resolu9あ.

Art. 3l - Fica a mesa da Camara Municipal, autOrizada a re屯ustar os venciment。S dos

Servidores, tOda vez que ocorrer a mgivra9肴O do sal各rio minimo, na meSma data e n。

mesmo percentual de aumento salarial estabelecido pela Uni5o.

Art. 32- As despesas deconentes desta Lei, COrrerあpor conta das dota96es orcamentarias

espec純cas da C会mara Municipal.

Art.33 -E s t a Lei entra em vlgOr na data de suapublica辞O,retroagindoos seus

efeitos a Ol dejunho de 2022.

Buritirama-Ba, 20 de ju血o de 2022

EIizangela Santos de Oliveira

P residente
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ANEXO I

QUADRO DE CARGOS

PROVIMENTO -IAD-NUTUM一一

DENOMINACÅo �8ﾔ�$���QUANT. �4�ﾈ��$飛�

ASS.PARLAMENTAR 播r�11 �"C��#�"ﾃ���

CHEFEDEEXPEDIENTE 妊�ﾓ��0重 �"I�偵C��ﾃ���

CHEFEDEPESSOAL 妊�ﾓ��0宣 �"H�紊��ﾃ���

CHEFEDEFINANCEIRO 妊�ﾓ��01 �"I�偵C��ﾃ���

ASSESSORJURfDICO ��､2�01 �"CB����ﾃ���

DIRETOR　　　　　　　　DE 妊�2�01 �"C2�#S�ﾃ���

SECRETARIA 

CONTROLADOR ��0宣 �"C�緜��ﾃ���

INTERNO 

ASSISTENTE　　　　　　DE ��01 �"I�偵C��ﾃ���

CONTROLEINTERNO 

RECEPCIONISTA ��01 �"C��#�"ﾃ���

MOTORISTA ��01 �"C�紊��ﾃ���

VIGILANTE ��02 �"C��#�"ﾃ���

P「aea O9 de Maio, SIN - Cen青o - Bu軸I調m〇 〇 Bah書a



CÅMARA MUNICIPAL DE BURiTIRAMA

ESTADO DA BAHIA

CNPJ: 04. 1 84.054roOOl-O5

ANEXO II

QUADRO DE CARGOS PROVI期間NTO EFET量VO

DENOMINACÅo 碑哦dTﾂ�QUANT. �4�ﾄ�$飛�

MOTORISTA 偬B�0宣 �"I�偵C��ﾃ���

VIGILANTE 處｢�01 �"H��(�"ﾃ���

ZELADOR(A) 偬B�03 �"H��#�"ﾃ���

JARDINEIRO 處｢�0重 �"C��#�"ﾃ���

AN田XO ⅡI
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DESCIHCÅo DAS ATRIBUICOES E REQUISITOS M王NIMOS PARA

PROVIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÅ0

ASSESSOR (A) JURfDICO DA CÅMARA MUNICIPAL DE BURTTIRAMA

REOUISITOS M王N賞MOS

Curso superior声Om foma辞o em Direito e inscri辞o na Ordem dos Advogados do Brasil

-OAB.

ATRIBU量COE S

- Prestar assistencia direta a Presidencia da Camara e de forma complemenlar a Mesa

Executiva, Vereadores e Comiss6es em q血quer assunto que envoIva mat6ria juridica;

- Elaborar proposic6es ou assessorar juridicamente o (a) Presidente na atividade de

elaborap款o legislativa;

- Representar ou supervlSIOnar a rePreSenta辞v da C含mara Municipal em juizo ou em

ambito extrdy ndicial, qunndo para isso for credenciado;

- Emitir os pareceres que lhe forem solicitados pelo (a) Presidente, fazendo os 。Studos

necess証os de alta indaga9あ, nOS CamPOS aS Ciencias juridicas;

- A assessoria ao (a) Presidente da C会mara no estndo, inte申retapao, encami血mento e

solu9aO das quest6es juridicas, administrativas, POliticas e legislativas;

- Assesso即na elabora碕O de pareeeres, fomulando consultas e apresentando sugest5es,

a fim de contribuir para a resolu辞O de questdes dependentes de delibera知do (a)

Presidente da Camara;

- Recomendar procedimentos intemos, COm O寄etivos preventivos, Visando manter as

atividedes do Legislativo Muricipal dentro da legisla辞o;

- Manter o Presidente da Camara infomado sobre os processosjudiciais e administrativos

em andamento, Providencias tomadas e despachos proferidos;

- Minutar despachos interlacut6rios em processos c可a decisao caiba ao (a) Presidente da

C急mara, em aSSuntOS de sun competencia;

- Propor ao Presidente da Camara a anula9着O de atos administrativos do Legislativo

Municipal;
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ー　Propor a Mesa Executiva da C含mara o ayulZame請O de A辞o Direta de

Inconstitucionalidade de lei ou Ato Nomativo;

- Executar o血as tarefas deteminadas pelo Presidente da Camara inerentes as suas

atribuic6e s.
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JUSTIFIC ATIVA :

O presente prQjeto de Resolu95o visa dispor sobre a adequa辞O, tendo como

assunto a atualizapao dos valores a serem recebidos mensalmente os servidores do Poder

Legislativo Municipal.

Disciplinar e atualizar os vencimentos mensais dos servidores, levando em

COnSidera辞O que h各mais de 8 anos que nao existe qualquer at脚lizae肴o ou equlPara辞O

Salarial’aCOmPa血ando as at脚lizac5es do Sal壷o Minimo Nacional.

Isto posto e confiantes no alto espirito de desburocratiza辞O dos Nobres e ainda

COm base no principio de tranaparencia que pemeia a administra辞o p皿ca’rOgamOS

que o presente PrQjeto de Resolu辞o seja convertida em lei.

Pelo exposto submetemos a aprecia9肴O do Plenario do presente prqjeto de Lei,

SOl i c itando aprova辞o do s nobre s col egas.

Buritirama, Bahia - 20 de ju血o de 2022.

Recebidopo「: 

Nomelegivei 

Mat「icuIaouIdentidade: 

d「g害o; 

Em_一I　」　_　　Hora: 

RemetidaaoPrefeitoem:_喜__」__ノ 

Aguardandosanc害opara:___ノ___J 

Sancionada/PromuIgadaNetadaemQ_L超/蓬 

しEI/V打ON9麹publicadaem:重j空足墾 

《毒虫. 

Di「etoriadoしegisIativo 
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