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LEI Nº 571/2022, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022.

Altera o artigo 25 da Lei 500/2017 que
Institui, atualiza e altera a estrutura
administrativa e organizacional da Câmara
Municipal de Nova Soure e dá outras
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA SOURE, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancionei e
promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - O artigo 25 da Lei Municipal 500/2017 que dispõe sobre a atualização da
estrutura administrativa da Câmara Municipal de Nova Soure, atualiza os cargos de
provimento em comissão e os de natureza efetiva, fixando as suas atribuições e requisitos
para a sua investidura passará a vigorar da seguinte forma:

Art. 25 – Ficam criados os cargos de provimento em comissão, de livre nomeação e
exoneração do Presidente, em nível de assessoramento superior, intermediário e
chefia, na forma desta Lei, constantes do anexo I e os cargos de natureza efetiva, de
provimento mediante concurso público e as funções gratificadas correspondentes,
de livre designação e exoneração do Presidente, constantes do anexo II, desta Lei.
§ 1º – A função gratificada será concedida pelo presidente, a pedido do diretor geral
da secretaria, em função da necessidade do serviço público, até o limite de 100%
(cem por cento) do valor dos vencimentos, não integrando a base de cálculo para
fins de previdência social e outros direitos do servidor.
§ 2º - Fica o Presidente da Câmara autorizado a majorar os vencimentos do
controlador e do diretor geral da secretaria até o limite de 100% (cem por cento),
desde que haja disponibilidade de recursos e necessidade do serviço público.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor a partir de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Nova Soure – BA, em 14 de outubro de 2022.

LUIS CÁSSIO DE SOUZA ANDRADE
Prefeito Municipal
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LEI Nº 572/2022, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022.
Cria o Cargo de ASSESSOR DE
COMUNICAÇÃO, atualizando os anexos I e
II da Lei nº 500/2017 que regulamenta a
estrutura administrativa e organizacional
da Câmara Municipal de Nova Soure, bem
como, as alterações promovidas pela Lei
Municipal nº 557/2022 e demais outras leis
e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA SOURE, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancionei e
promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - Além dos cargos já constantes dos Anexos I e II da Lei Municipal nº
500/2017, alterados por outras leis municipais, fica criado o cargo comissionado de
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, com 01 vaga para o referido cargo comissionado.
Art. 2º - As atribuições do cargo de ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO serão:
Recepcionar o Prefeito, o Vice-Prefeito e demais autoridades de todos os níveis na Câmara
Municipal e o público em geral; - Redigir e distribuir notícias e editoriais relacionados aos
atos do Presidente da Câmara e dos Vereadores; - Redigir resenhas ou boletins das
Sessões Plenárias, bem como de reuniões das Comissões Permanentes; - Redigir o
informativo oficial da Câmara e acompanhar sua elaboração nas empresas contratadas,
quando houver; - Resolver questões, emitir pareceres e propor melhorias em sua área de
atuação; - Responder por todos os serviços de responsabilidade da respectiva gerência; Realizar outras tarefas administrativas e correlatas ao cargo por iniciativa própria ou que lhe
forem atribuídas por superior. - Revisar textos a serem publicados, atentando para as
expressões utilizadas, sintaxe, ortografia e pontuação, adequando a linguagem aos padrões
gramaticais e de comunicação e alertando o autor em relação a informações incoerentes,
equivocadas ou mal formuladas. - Realizar a difusão oral de acontecimentos ou entrevista
pelo rádio ou TV, no instante ou no local em que ocorram. - Selecionar, revisar, preparar e
distribuir matérias para publicação. - Sugerir a redação ou nelas auxiliar em relação às
matérias a serem divulgadas ou publicadas na imprensa, originárias da Câmara Municipal e
que se identifiquem como sendo de interesse público; - Supervisionar as postagens nas
redes sociais e sitio da Câmara; - Organizar a escala de horários, compensações, férias e
licenças de sua equipe de forma que não ocorra prejuízo aos serviços; - Organizar e
consultar arquivos e banco de dados, procedendo à pesquisa das respectivas informações
para elaboração de notícias. - Zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho. Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior.
Art. 3º - Os anexos I e II da Lei Municipal nº 500/2017 e das alterações promovidas
pela Lei nº 557/2022 e demais leis passarão a vigorar da seguinte forma:
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ANEXO I
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA
DENOMINAÇÃO
DIRETOR GERAL DA
SECRETARIA
SECRETÁRIA
EXECUTIVA
OFICIAL DE GABINETE
DA PRESIDÊNCIA
ASSESSOR
PARLAMENTAR
DE
GABINETE
DO
VEREADOR
CONTROLADOR
INTERNO
SECRETÁRIO
PARLAMENTAR
ASSESSOR
DE
COMUNICAÇÃO

SÍMBOLO
DAS

QUANTIDADE JORNADA
VENCIMENTOS
01
40HS/SEMANA R$ 1.810,00

DAÍ

01

40HS/SEMANA R$ 1.620,00

DAÍ

01

40HS/SEMANA R$ 1.570,00

DAS

11

40HS/SEMANA R$ 1.212,00

DAS

01

40HS/SEMANA R$ 2.120,00

DAS

11

40HS/SEMANA R$ 1.212,00

DAS

01

40HS/SEMANA R$ 1.212,00

ANEXO II
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM CARÁTER EFETIVO
DENOMINAÇÃO
AGENTE
ADMINISTRATIVO
VIGIA

SÍMBOLO
AG

QUANTIDADE
02

VG

04

RECEPCIONISTA

RCP

01

AUXILIAR DE SERVIÇOS ASG
GERAIS
MOTORISTA
MTA

03

OFFICE BOY

BOY

01

ADVOGADO

ADV

01

03

JORNADA
40
HS/SEMANA
40
HS/SEMANA
40
HS/SEMANA
40
HS/SEMANA
40
HS/SEMANA
40
HS/SEMANA
20
HS/SEMANA

VENCIMENTOS
R$ 1.212,00
R$ 1.212,00
R$ 1.212,00
R$ 1.415,00
R$ 1.910,00
R$ 1.212,00
R$ 3.000,00

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus
efeitos para 01 de setembro de 2022.
Gabinete do Prefeito, Nova Soure – BA, em 14 de outubro de 2022.

LUIS CÁSSIO DE SOUZA ANDRADE
Prefeito Municipal
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LEI Nº 573/2022, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022.
“Dispõe sobre o reajuste das diárias e
acrescenta dispositivo à Lei nº311, de
25 de agosto de 2006, que instituiu o
Regime de Diárias no âmbito do Poder
Legislativo Municipal”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA SOURE, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancionei e
promulgo a seguinte lei:

Art. 1º - A Lei nº311, de 25 de agosto de 2006, passa a vigorar com o seguinte reajuste às
diárias previstas no parágrafo 4º do atr. 1º:
“Art. 1º.....................................................................................................................................
§4º - O valor correspondente de cada diária será:
Categoria Funcional
Classe da Diária
Para
Municípios
inclusive a Capital do
Estado
Presidente
A
R$600,00
Vereador
B
R$550,00
Servidor
C
R$500,00

Para Capitais
outros Estados

de

R$800,00
R$700,00
R$550,00

Art. 2º - O art. 1º da Lei nº311, de 25 de agosto de 2006, passa a vigorar acrescido do
seguinte parágrafo:
Art. 1º.........................................................................................................................................
§5º - “Quando a diária a ser concedida referir-se a seminários, congressos, cursos,
palestras, encontros ou similares, as referidas inscrições deverão ser realizadas pelo Poder
Legislativo, sem prejuízo do valor das diárias”.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as demais
proposições contrárias contidas na Lei nº 362/2009.

Gabinete do Prefeito, Nova Soure – BA, em 14 de outubro de 2022.

LUIS CÁSSIO DE SOUZA ANDRADE
Prefeito Municipal
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