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PORTARIA Nº 005/2017 
 

“Dispõe sobre nomeação da 
Tesoureira da Câmara Municipal de 
Canápolis e dá outras providências” 

 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, 

Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 

Orgânica do Município e em conformidade com o Art. 39, inciso XXIX do 

Regimento Interno da Câmara Municipal e Resolução CMC nº 002/2017, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica a partir desta data nomeada a Srª. SIMONE DE JESUS 

SOUZA SILVA para exercer o cargo de TESOUREIRA da Câmara 

Municipal de Canápolis-BA.  

 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo os seus efeitos ao dia 01 de Fevereiro de 2017 e revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Presidente da Municipal de Canápolis – Estado da Bahia, em 16 

de Fevereiro de 2017. 

 

 

ALVINO DE OLIVEIRA ALVES 
Presidente 
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PORTARIA Nº 006/2017 
 

“Dispõe sobre a nomeação do 
Controlador Interno da Câmara 
Municipal de Canápolis e dá outras 
providências” 

 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, 

Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 

Orgânica do Município e em conformidade com o Art. 39, inciso XXIX do 

Regimento Interno da Câmara Municipal e Resolução CMC nº 002/2017, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica a partir desta data nomeado o Sr. RONALDO DOS SANTOS 

OLIVEIRA para exercer o cargo de CONTROLADOR INTERNO da 

Câmara Municipal de Canápolis-BA.. 

 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo os seus efeitos ao dia 01 de Fevereiro de 2017 e revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Gabinete do Presidente da Municipal de Canápolis – Estado da Bahia, em 16 

de Fevereiro de 2017. 

 

 

ALVINO DE OLIVEIRA ALVES 
Presidente 
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RESOLUÇÃO Nº 002/2017 
De 15 de Fevereiro de 2017 

 

“Dispõe sobre a Estrutura 
Administrativa Organizacional 
da Câmara Municipal de 
Canápolis-BA e da outras 
providências”. 

 
 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Artigo 
33, Inciso I, do Regimento Interno da Câmara e Artigo 26, Inciso III da Lei 
Orgânica do Município, faz saber que o Plenário da Câmara Municipal de 
Canápolis, aprovou e ela promulga a seguinte Resolução: 
 

CAPÍTULO I 
Da Estrutura Organizacional do Poder Legislativo 

 
Art. 1º - A estrutura organizacional do Poder Legislativo Municipal de 
Canápolis/BA é constituída das seguintes unidades administrativas, 
diretamente subordinadas à Presidência:  
I - Unidades de assistência e assessoramento direto; e 
II - Unidades de atividades administrativas. 
 
§ 1º - As unidades de assistência e assessoramento direto estão 
subdivididas em: 
I – Gabinete da Presidência; 
II – Secretaria Legislativa da Câmara; 
III – Assessoria Administrativa e Jurídica; 
IV – Contabilidade e Finanças; 
V – Sistema de Controle Interno. 
 
§ 2º - As unidades de atividades administrativas estão subdivididas em: 
I – Quadro de Pessoal de Cargos Efetivos; 
II – Quadro de Pessoal de Cargos Comissionados e/ou de Confiança; 
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CAPÍTULO II 

Das Competências e Estrutura das Unidades de Assistência e 
Assessoramento Direto 

 
Seção I 

Do Gabinete da Presidência 
 
Art. 2º - Ao Gabinete da Presidência compete prestar assistência ao 
Presidente da Câmara Municipal e aos demais Vereadores no desempenho 
de suas atribuições e, em especial, nos assuntos relacionados com 
representação política, atendimento ao público e articulação com as 
autoridades políticas federais, estaduais e municipais. 
 

Seção II 
Da Secretaria Legislativa da Câmara Municipal 

 
Art. 3º - Compete a Secretaria Legislativa da Câmara Municipal, prestar 
assistência ao Presidente do Legislativo Municipal e aos demais 
Vereadores no desempenho de suas atribuições. 
 
§ 1º - São atribuições da Secretaria Legislativa da Câmara: 
I – manter atualizado o rol de servidores; 
II – proceder à liquidação e pagamento das despesas relativas ao pessoal; 
III – manter atualizado o rol dos bens próprios de natureza mobiliária e 
imobiliária sob responsabilidade do Legislativo; 
IV – escriturar o movimento interno de bens de consumo, bem como o 
controle de seu fluxo, através do sistema de requisição; 
IV – efetuar o controle administrativo de dispêndio de material de consumo 
e de reparos de material permanente; 
V – informar ao Presidente, em caráter confidencial e por escrito, as 
alterações de níveis de gastos com combustíveis, bens de consumo, contas 
de água, energia, telefone, produtos de higiene e limpeza, material de 
expediente, e de outros materiais ou de outros bens de consumo; 
VI – registrar as ocorrências relativas ao fornecimento irregular de bens ou 
de qualidade dos produtos fornecidos à Câmara Municipal; 
VII – dirigir os trabalhos relativos ao cadastro de pessoal, bem como ao 
registro da situação dos servidores; 
VIII – inspecionar a veracidade das informações relativas aos gastos com 
pessoal e com manutenção do Legislativo; 
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IX – determinar o registro, publicação e arquivo das leis, decretos 
legislativos, resoluções, indicações, demais proposições, informes 
administrativos e outros atos normativos; 
X – acompanhar a movimentação diária das publicações efetuadas na 
imprensa oficial ou privadas que mencionem a Municipalidade; 
XI – determinar o registro sistemático de todos os contratos, convênios, 
ajustes ou similares de que tenha participado o Município e informado ao 
Legislativo Municipal; 
XII – determinar o registro, em livro próprio, do encaminhamento de 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou Vereador a 
outro; 
XIII – criar e manter atualizada a home page da Câmara Municipal, 
fazendo constar todas as publicações de caráter informativo; 
XIV – manter a escrituração atualizada das atas de reuniões da Câmara e de 
suas Comissões em livros próprios. 
 . 
§ 2º - Sob a Coordenação da Secretaria Legislativa da Câmara são 
atribuições da Divisão de Recursos Humanos, as práticas das seguintes 
atividades: 
I – confecção de pasta funcional com toda documentação de cada Vereador 
e servidor; 
II – manter arquivo próprio de toda a legislação e documentos pertinentes 
ao setor de pessoal, tais como: Editais, Decretos, Portarias, Resoluções,  
Plano de Carreira, Cargos e Salários,  Estatuto dos Servidores, Estrutura 
Administrativa, Leis Municipais de Reajuste e Revisão Geral de 
vencimentos e subsídios, tabelas e instruções do INSS, PIS/PASEP, RAIS, 
pareceres jurídicos, etc.;  
III – informar ao Presidente da Câmara às transgressões disciplinares 
cometidas por servidor, propondo medidas de apuração dos fatos e 
responsabilidades; 
IV – efetuar o controle da assiduidade dos servidores; 
V – manter atualizados os atos de controle referentes à admissão, 
movimentação e demissão de pessoal; 
VI – manter a ficha financeira atualizada de cada servidor, por meio 
eletrônico ou manual; 
VI – manter tabela e controle sobre contratações temporárias, 
demonstrando a data de contratação e data de vigência e de prorrogação 
dos contratos acompanhados dos respectivos termos aditivos; 
VII – manter controle de férias e de afastamento de servidores em gozo de 
benefício previdenciário, e de licença para tratar de interesse particular; 
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IX – acompanhar às exigências contidas nas Instruções Normativas do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia; 
X – criação do sistema de avaliação periódica do Servidor em obediência 
ao disposto no § 1º inciso III do artigo 41 da Constituição Federal; 
XI – instituir e manter o programa de reciclagem e treinamento permanente 
do servidor, objetivando a profissionalização, em conjunto com os demais 
setores; 
XII – elaboração da folha de pagamento mensal, efetuando os descontos 
permitidos e as faltas não justificadas; 
XIII – acompanhamento dos gastos com pessoal, tendo em vista os limites 
permitidos pela legislação vigente; 
XIV – aplicação das normas pertinentes ao setor contido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal; 
XV – efetuar recolhimento das contribuições previdenciárias com o correto 
preenchimento da GFIP; 
XVI – calcular e emitir respectivas guias de encargos da folha de 
pagamentos; 
XVI – a Divisão de Recursos Humanos providenciará apropriação, cálculo 
e solicitação de pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários 
incidentes sobre a Folha de Pagamentos, dentro dos prazos estabelecidos 
pela legislação competente. 
XVIII – manter a contabilidade da Câmara Municipal informada de todas 
as ações da Divisão de Recursos Humanos; 
XIX – solicitar parecer escrito da Assessoria nos casos em que requer; 
XX – como medida de segurança, a Divisão de Recursos Humanos, deverá 
providenciar e manter cópia em lugar seguro e em registro magnético ou 
eletrônico, de todos os dados cadastrais dos servidores da Câmara 
Municipal. 

 
Seção III 

Da Assessoria Administrativa e Jurídica 
 
Art. 4º – Compete a Assessoria Administrativa e Jurídica prestar 
orientação jurídica a todos os Vereadores e unidades administrativas da 
Câmara Municipal, no sentido de assegurar os direitos e fazer cumprir os 
deveres dos cidadãos em beneficio da coletividade, além de: 
I – executar intervenções judiciais e representar a Câmara Municipal em 
todas as instâncias judiciárias; 
II – assistir em assuntos jurídicos o Presidente; 
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III – representar e defender em juízo, ou fora dele por designação do 
Presidente, todo e qualquer processo de interesse do legislativo; 
IV – promover auxílio a pesquisas e estudos sobre doutrina, legislação e 
jurisprudência; 
V – manifestar ou opinar por meio de pareceres escritos sobre a 
interpretação de textos legais, projetos de leis, projetos de Resoluções e 
demais proposições e atos normativos; 
VI – colaborar na elaboração de minutas de contratos, convênios, acordos e 
ajustes; 
VII – redigir petições iniciais, contestações e outros expedientes de ordem 
jurídica; 
VIII – promover a revisão e a atualização da legislação municipal, em 
colaboração com outros órgãos municipais; 
IX – zelar pela regularização dos arquivos e livros jurídicos do patrimônio 
municipal; 
X – emitir pareceres sobre questões jurídicas e legais; 
XI – assessorar juridicamente o Presidente, a Mesa Diretora, as Comissões, 
os Servidores do Legislativo, inclusive o Sistema de Controle Interno, 
Comissão de Licitação ou responsável por processo específico; 
XII – redigir os Projetos de Leis inclusive as justificativas dos mesmos, 
justificar os vetos nos mesmos quando necessário, decretos, portarias, 
regulamentos, contratos e mais documentos de natureza jurídica, orientar os 
responsáveis e participar quando necessário de processo administrativo de 
qualquer natureza e acompanhar a realização de processos licitatórios no 
âmbito do Legislativo Municipal com emissão de pareceres; 
XIII – orientar e participar nos inquéritos e processos administrativos de 
qualquer natureza; 
XIV – organizar e atualizar a coletânea de leis municipais, bem como das 
legislações estadual e federal de interesse do Legislativo; 
 
Parágrafo único – A Assessoria Administrativa e Jurídica poderá contar 
com estagiários para funções de apoio, recrutado através de Convênio com 
as Faculdades de Administração e Direito da região e remunerado mediante 
arbitramento do Presidente da Câmara, na forma de regulamento. 
 

Seção IV 
Da Contabilidade e Finanças  

 
Art. 5º – Compete a Contabilidade e Finanças do Poder Legislativo prestar 
orientação contábil financeira a todos os Vereadores e as unidades 
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administrativas da Câmara Municipal, no sentido de orientar a elaboração 
de peças orçamentárias e aprovação de matérias de caráter financeiro, além 
de: 
I – manter o Controle Orçamentário e Financeiro em todos os níveis; 
II – acompanhar o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei 
Orçamentária Anual e Plano Plurianual; 
III – preparar a escrituração contábil simultaneamente no Sistema 
Orçamentário, Financeiro e Patrimonial; 
III – manter controle sobre os créditos adicionais e especiais; 
IV – realizar avaliação periódica dos resultados quanto à eficiência e 
eficácia da gestão orçamentária do Legislativo; 
V – manter escrituração dos Livros Diário e Razão; 
VI – avaliar o fluxo de caixa; 
VII – certificar a idoneidade dos documentos contábeis; 
VIII – fazer confronto periódico e manter controle entre o Razão Analítico 
dos restos a pagar e efeitos a pagar e o Razão Geral Contábil; 
IX – manter controle contábil sobre o patrimônio de responsabilidade do 
Legislativo Municipal; 
X – elaborar a prestação de contas mensal e anual do Legislativo; 
XI – elaborar bimestralmente os relatórios resumidos da execução 
orçamentária e quadrimestralmente ou semestralmente os relatórios de 
gestão fiscal nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
XII – manter o Presidente da Câmara informado quando ocorrer 
descumprimento dos limites constitucionais; 
XIII – emitir boletim diário de caixa e realizar a conciliação regular dos 
saldos bancários; 
XIV – autorizar pagamentos somente mediante nota de empenho, depois de 
obedecido todas as suas fases; 
XV – organizar em pastas os comprovantes de despesas em obediência as 
Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado; 
XVI – confeccionar mensalmente, contendo a assinatura do Presidente da 
Câmara e do responsável pela contabilidade demonstrando o número do 
CRC, os seguintes documentos contábeis: 
a) Demonstrativo do numerário mensal; 
b) Balancete da receita extra-orçamentária; 
c) Demonstrativo da arrecadação extra-orçamentária; 
d) Minuta de receita extra-orçamentária diária e sintética; 
e) Demonstrativo da despesa orçada com a realizada; 
f) Demonstrativo da despesa empenhada com a quitada; 
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g) Diário; 
h) Razão por conta bancária; 
i) Razão geral, consolidado; 
j) Relatório de tesouraria; 
k) Conciliações bancárias; 
l) Extratos bancários; 
m) Demonstrativo de despesa com a folha de pagamento; 
n) Demonstrativo da despesa com pessoal; 
o) Quaisquer outros demonstrativos ou relatórios específicos da 
Contabilidade. 

Seção V 
Do Sistema de Controle Interno 

 
Art. 6º – O Sistema de Controle Interno do Legislativo Municipal é o 
responsável pelo conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos 
interligados, utilizados com vistas a assegurar que os objetivos sejam 
alcançados, de forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios 
ao longo da gestão dos recursos públicos, além de: 
I – exercer funções fiscalizadoras sobre as operações contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial; 
II – salvaguardas os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da 
municipalidade; 
III – prevenir e detectar fraudes e erros ou situações de desperdícios, 
praticas administrativas abusivas, anti-econômicas ou corruptas e outros 
atos de caráter ilícito; 
IV – precisar e dar confiabilidade aos informes e relatórios contábeis, 
financeiros e operacionais; 
V – assegurar o acesso aos bens e informações e que a utilização desses 
bens ocorra com a autorização de seu responsável; 
VI – estimular a eficiência operacional, sugerindo formas eficazes e 
instituindo procedimentos através de instruções normativas; 
VII – dar qualidade às políticas existentes, conjugar os objetivos da 
organização; 
VIII – garantir que as transações sejam realizadas com observância do 
princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência dos seus atos; 
IX – verificar o fluxo das transações e se elas ocorreram de fato, de acordo 
com os registros, analisando o controle dos processos e a avaliação dos 
efeitos dessas realizações; 
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X – promover operações ordenadas, econômicas, eficientes e efetivas e a 
qualidade dos produtos e serviços em consonância com seus objetivos; 
XI – assegurar o cumprimento de leis, atos normativos e regulamentos; 
XII – salvaguardar o ativo e assegurar a legitimidade do passivo; 
XIII – assegurar a revisão da legislação municipal, conforme ordenamento 
jurídico atualizado; 
XIV – assegurar que todas as transações sejam válidas, registradas, 
autorizadas, valorizadas corretamente, classificadas corretamente, 
registradas, lançadas e totalizadas corretamente; 
XV – adotar quaisquer outros procedimentos para o bom desempenho das 
funções da instituição. 
 

CAPÍTULO III 
Das Competências e Estrutura das Unidades de Atividades 

Administrativas  
 

Seção I 
Do Quadro de Pessoal de Cargos Efetivos 

 
Art. 7º - Os cargos de provimentos efetivos são constituídos por servidores 
concursados com direitos e deveres definidos no Regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos Civis do Município de Canápolis (Estatuto dos 
Servidores Municipais) – Lei Municipal nº 017/2005.  

 
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO 

 
QUADRO EFETIVO I 

CARGOS DE NÍVEL SERVENTE 
NÍVEL CLASSE CARGOS QTDE. 

 
SALÁRIO 
BASE (R$) 

N. Sv. A JARDINEIRO(A) 02 937,00 
N. Sv. B COPEIRO(A) 01 937,00 

 
QUADRO EFETIVO II 

CARGOS DE NÍVEL SEGURANÇA 
NÍVEL CLASSE CARGOS QTDE. 

VAGAS 
SALÁRIO 
BASE (R$) 

N. Sg. A VIGILANTE  DE 
PATRIMÔNIO 

02 937,00 
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QUADRO EFETIVO III 
CARGOS DE NÍVEL AUXILIAR 

NÍVEL CLASSE CARGOS QTDE. 
VAGAS 

SALÁRIO 
BASE (R$) 

N. Ax. A AUXILIAR DE 
SERVIÇOS GERAIS 

02 937,00 

 
 

QUADRO EFETIVO IV 
CARGOS DE NÍVEL ASSISTENTE 

NÍVEL CLASSE CARGOS QTDE. 
VAGAS 

SALÁRIO 
BASE (R$) 

N. As. A ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

01 937,00 

 
 

QUADRO EFETIVO V 
CARGOS DE NÍVEL OPERACIONAL 

NÍVEL CLASSE CARGOS QTDE. 
VAGAS 

SALÁRIO 
BASE (R$) 

N. Op. A MOTORISTA 01 937,00 
 

Art. 8º - As funções administrativas e as atividades laborais dos cargos de 
provimentos efetivos estão definidas nos quadros seguintes:  

 
QUADRO EFETIVO I 

CATEGORIA FUNCIONAL: SERVENTE 
CARGOS 

EFETIVOS 
ATIVIDADES ESCOLARIDADE 

 
JARDINEIRO 

Efetua a limpeza, zelo, regra e 
poda das árvores, plantas e 
gramas do espaço físico da 
Câmara Municipal. 

Ensino Fundamental 
incompleto no 
mínimo. Cursou entre 
5ª e  8ª série.  

 
 

COPEIRO(A) 

Executa a limpeza dos talheres 
e da cantina, prepara e serve 
café, lanche e água às pessoas 
que freqüentam a Câmara. 

Ensino Fundamental 
incompleto no 
mínimo. Cursou entre 
a 1ª e 4ª série. 
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QUADRO EFETIVO II 

CATEGORIA FUNCIONAL: SEGURANÇA 
CARGOS 

EFETIVOS 
ATIVIDADES ESCOLARIDADE 

 
VIGILANTE DE 
PATRIMÔNIO 

Manter a vigilância 
permanente , nas instalações da 
Câmara Municipal de 
Canápolis/BA. 

Ensino Fundamental 
incompleto no 
mínimo. Cursou entre 
a 1ª e 4ª série. 

 
QUADRO EFETIVO III 

CATEGORIA FUNCIONAL: AUXILIAR 
CARGOS 

EFETIVOS 
ATIVIDADES ESCOLARIDADE 

 
AUXILIAR DE 

SERVIÇOS 
GERAIS 

Manter limpeza nas instalações 
da Câmara Municipal de 
Canápolis/BA, arrumação dos 
equipamentos, objetos, etc., e 
efetuar mandados diversos. 

Ensino Fundamental 
incompleto no 
mínimo. Cursou entre 
a 5ª e 8ª série. 

 
QUADRO EFETIVO IV 

CATEGORIA FUNCIONAL: ASSISTENTE 
CARGOS 

EFETIVOS 
ATIVIDADES ESCOLARIDADE 

 
ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

Auxiliar nos serviços 
administrativos diversos. 
 

Ensino Médio 
Completo 

 
QUADRO EFETIVO V 

CATEGORIA FUNCIONAL: OPERACIONAL 
CARGOS 

EFETIVOS 
ATIVIDADES ESCOLARIDADE 

 
MOTORISTA 

Dirigir, manobrar e preservar 
os veículos auto-motores, de 
acordo com sua habilitação. 
 

Ensino Fundamental 
Incompleto, no 
mínimo. Cursou entre 
a 5ª e 8ª série e CNH.  
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Seção II 
Do Quadro de Pessoal dos Cargos Comissionados e/ou de Confiança 

 
Art. 9º -  Os cargos em comissão e/ou de confiança da Câmara Municipal 
de Canápolis/BA que compõe a estrutura administrativa são de 
recrutamento amplo e de livre nomeação e exoneração pelo Presidente da 
Câmara Municipal, assim denominados conforme o seguinte quadro: 

 
CARGOS DE PROVIMENTO TEMPORÁRIO 

 
CARGOS DE NÍVEL CONFIANÇA 

NÍVEL CLASSE CARGOS QTDE. 
VAGAS 

SALÁRIO 
BASE (R$) 

N. Cf. A TESOUREIRO (A) 01 1.290,00 
N. Cf. B CONTROLADOR (A) 

INTERNO 
01 1.200,00 

 
 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

CARGO  

COMISSIONADO 

NÍVEL CLASSE REQUISITOS DE 
ESCOLARIDADE 

Tesoureiro Cf A Ensino Médio completo  
ou Superior   

I – Acompanhar a transferência de recursos do duodécimo efetuado pela 
Prefeitura ao Legislativo Municipal; 

II – Preparar o balanço das receitas e despesas da Câmara relativas ao mês 
anterior para serem publicadas até o dia de cada mês conforme Regimento 
Interno; 

III – Preparar planilhas de custos relativas as despesas da Câmara; 

IV - Efetuar as cotações de preços e os pedidos de compras; 

V - Efetuar o pagamento dos vereadores, dos funcionários e dos prestadores 
de serviços da Câmara e demais despesas correntes; 
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VI - Controlar os gastos através de previsões orçamentárias; 

VII - Assinar em conjunto com o Presidente cheques e outros documentos de 
ordem financeira; 

VIII - Promover a realização de licitações para compras de materiais, obras e 
serviços necessários às atividades operacionais da Câmara; 

IX – Responsabilizar pela guarda dos documentos de ordem financeira; 

X - Executar outras atividades correlatas com a sua área de trabalho. 

 
 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

CARGO  

COMISSIONADO 

NÍVEL CLASSE REQUISITOS DE 
ESCOLARIDADE 

 

Controlador Interno 

 

Cf. 

 

B 

Ensino Médio 
completo ou Superior  

 

I – Fiscalizar as operações contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial; 

II – Defender os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da 
municipalidade; 

III – Detectar fraudes, irregularidades e erros ou situações de desperdícios, 
praticas administrativas abusivas, anti-econômicas ou corruptas e outros atos 
de caráter ilícito; 

IV – Aferir os informes e relatórios contábeis, financeiros e operacionais; 

V – Assegurar o acesso aos bens e informações, desde que autorizados pelos 
responsáveis; 

VI – Estimular a eficiência operacional, sugerindo formas eficazes e 
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instituindo procedimentos através de instruções normativas; 

VII – Garantir a observância do princípio da legalidade nas transações 
realizadas; 

VIII – Verificar o fluxo das transações, analisando o controle dos registros e 
processos; 

IX – Assegurar que todas as transações sejam autorizadas, registradas, 
lançadas e totalizadas corretamente; 

X – Promover operações ordenadas, econômicas, eficientes e efetivas e a 
qualidade dos produtos e serviços em consonância com seus objetivos; 

XI – Assegurar o cumprimento das leis, atos normativos e regulamentos; 

XII – Assegurar a legitimidade do ativo e do passivo; 

XIII– Adotar quaisquer outros procedimentos para o bom desempenho das 
funções da instituição. 

 
CAPÍTULO IV 

DA CARGA HORÁRIA E DOS VENCIMENTOS 
 
Art. 10 - A carga horária de todos os servidores do quadro de pessoal da 
Câmara Municipal de Canápolis/BA,  será de 40 (quarenta) horas semanais. 
 
Art. 11 - Anualmente no mês de janeiro de cada ano, os valores dos 
vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de 
Canápolis/BA, expostos nesta Resolução, serão reajustados da seguinte 
forma: 
 
I – Os vencimentos dos servidores do quadro de pessoal efetivo terão seus 
proventos reajustados no mesmo percentual do salário mínimo nacional, 
estabelecido pelo Governo Federal. 
 
II – Os vencimentos dos servidores do quadro de pessoal dos cargos 
comissionados e/ou de confiança, terão seus proventos reajustados através 
de Ato do Presidente da Câmara Legislativa Municipal, por meio de 
Decreto Legislativo Municipal, levando-se em consideração o IGP-
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M/FGV, ou um percentual proporcional equivalente ao reajuste do piso do 
salário mínimo nacional, a critério do Presidente da Câmara Municipal. 
 

 
CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 12 – Os cargos comissionados poderão ser preenchidos por servidores 
do quadro efetivo, sendo de livre nomeação e exoneração por ato do 
Presidente da Câmara. 
 
Art. 13 – Fica o Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de 
Canápolis, responsável pelo cumprimento das disposições contidas nesta 
Estrutura Administrativa, observando o Regimento Interno da Câmara, a 
Lei Orgânica do Município e as Leis Municipais em vigor relativas ao 
Quadro de Pessoal. 
  
Art. 14 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo-se os seus efeitos ao dia 01 de fevereiro de 2017, revogando-se 
os efeitos expostos na Lei Municipal nº 071 de 01 de julho de 2010 e na Lei 
Municipal nº 092 de 08 de julho de 2013 e as disposições em contrário. 
 
Mesa Diretora  da Câmara Municipal de Canápolis-BA, em 15 de fevereiro 
de 2017 
 
 

ALVINO DE OLIVEIRA ALVES 
Presidente 

 

IVAN DE OLIVEIRA ALVES 
Vice-Presidente 

 

ELI SILVA DA MATA FAGUNDES 
Secretária 

 

 


