
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 007/2017, DE 22 DE MAIO DE 2017 
  

Dispõe sobre a alteração da Data Base dos 
Profissionais em Educação e demais servidores 
efetivos do Município de Riachão das Neves - BA.  
 
 

O Vereador Elias Borja de Magalhães, com fundamento na constituição da República 

Federativa do Brasil, na Lei Orgânica Municipal e na forma prevista no Regimento do Poder 

Legislativo, submetem a essa Casa, para apreciação e votação, o seguinte projeto de Lei: 
 

Art. 1º. A data base do reajuste anual dos vencimentos dos Profissionais da 
Educação e demais Servidores Efetivos do Município de Riachão das Neves – BA, 

será no mês de janeiro de cada ano, tendo como referência o Piso Salarial 
Profissional Nacional – PSPN para os Profissionais do Magistério, Gestores 

Escolares, Vice Gestores, Coordenadores, Supervisores e para os demais profissionais 

efetivos do município a taxa de inflação do ano anterior medidas pelo IPCA/IBGE. 
 

Art. 2º - A porcentagem no artigo anterior indicado, será taxativo, vedado o 

reajuste inferior. 
 

Art. 3º - O reajuste anual poderá ser concedido no percentual superior aos 

indicados nacionalmente. 
 

Art.5º - Esta lei entra em vigor a parti de sua publicação, revogado as disposições 

em contrário. 

 

Plenário Bartolomeu Batista Lopes, em 22 de maio de 2017. 
 
                                            

Elias Borja de Magalhães  
Vereador 
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 008/2017, DE 22 DE MAIO DE 2017 
  

Garante aos profissionais da educação básica e demais 
servidores efetivos, no exercício da profissão, o pagamento 
da meia-entrada em estabelecimentos culturais, esportivos, 
shows, lazer e define outras providências. 

 
 
 

O Vereador Elias Borja de Magalhães, com fundamento na constituição da República 

Federativa do Brasil, na Lei Orgânica Municipal e na forma prevista no Regimento do Poder 

Legislativo, submetem a essa Casa, para apreciação e votação, o seguinte projeto de Lei: 

Art. 1º - Fica assegurado aos Profissionais da Educação Básica da rede Municipal de 

ensino e demais servidores efetivos, que estiverem no efetivo exercício de sua profissão, o 

acesso a estabelecimentos culturais, esportivos, shows e de lazer, mediante o pagamento da 

metade do preço do ingresso cobrado ao público em geral antecipadamente e/ou na bilheteria. 

§ 1º - Para efeitos desta Lei, consideram-se Profissionais da Educação Básica aqueles 

definidos na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, através da alteração 

introduzida pela Lei Federal nº 12.014/09. E demais os servidores efetivos profissionais: Agente 

Administrativo, Auxiliar Administrativo da Saúde, Guarda Municipal, Coveiro, Operacionais, 

Médicos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliar de Higienização, Gari, Eletricista, 

Mecânico, Dentista, Fisioterapeuta, Assistente Social, Psicóloga, Nutricionista, Advogado, 

Motorista e Porteiro.  

§ 2º - Para fins de comprovação do efetivo exercício profissional requerido para a 

concessão do benefício desta Lei, será aceita, além da apresentação de documento de 

identidade oficial com foto, a apresentação do contracheque que identifique o órgão e/ou 

estabelecimento do empregador, o funcionário e o cargo que ocupa. 

§ 3º - Consideram-se casas de diversões, para os efeitos desta lei, os estabelecimentos 

que sejam parques de diversões e aqueles que realizarem espetáculos musicais, artísticos, 

circenses, teatrais, museus, cinematográficos, atividades sociais recreativas, atividades 

esportivas, as casas de shows e quaisquer outros que proporcionem lazer e entretenimento, e 
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quaisquer ambientes, públicos ou particulares, em todo o território do município de Riachão das 

Neves-BA.  

Art. 2º - São consideradas práticas abusivas ao exercício do direito assegurado no artigo 

anterior: 

I – Negar-se a receber aos Profissionais metade do pagamento do valor efetivamente 

cobrado para ingresso antecipadamente vendidos ou na bilheteria do evento e nos locais a que 

se refere o § 3º do artigo anterior; 

II – Recusar-se a receber o documento oficial de identidade com foto e o contracheque 

como documentos comprobatórios para o exercício do direito assegurado nesta Lei; 

III – Condicionar o exercício do direito de que trata esta Lei a qualquer outra exigência 

que não tenha previsão na mesma; 

IV – Omitir a real disponibilidade de ingressos, assentos, lugares e/ou vagas nos locais a 

que se refere o § 3º do artigo anterior aos titulares do direito aqui tratado, como forma de 

negar-lhes o pleno exercício desse mesmo direito; 

V – Disponibilizar qualquer tipo de promoção que exclua a participação e o acesso dos 

Profissionais e o efetivo direito ao pagamento da metade do ingresso ou valor cobrado 

antecipadamente ou na bilheteira; 

VI – Utilizar-se de quaisquer outros meios que visem a dificultar, confundir ou impedir o 

exercício do direito de que trata esta Lei. 

Art. 3º - O descumprimento do direito assegurado no artigo 1º desta Lei acarretará ao 

infrator a imposição das seguintes sanções: 

I – Advertência, quando da primeira infração; 

II – Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por ato negado comprovadamente feito através de 

denuncias perante os órgãos Municipais, Estadual e Federal (delegacia de Policia, Ministério 

Publico, setor de tributos Municipais etc.), corrigida anualmente pelo INPC – Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo; 
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III – Suspensão temporária do Alvará de Funcionamento do estabelecimento infrator por 

um período de seis (06) meses a um (01) ano; 

IV – Inabilitação, temporária ou definitiva, para contratar com o Poder Público; 

V – Cassação do Alvará de localização e funcionamento. 

§ 1º - A aplicação da multa prevista neste artigo poderá ser ampliada em até dez (10) 

vezes, conforme os casos de reincidência e a capacidade econômica do estabelecimento 

infrator.  

§ 2º - As sanções previstas neste artigo poderão ser cumulativas conforme a gravidade 

do cometimento do ato infracional ou conforme a reincidência do estabelecimento infrator, 

obedecido ao critério de razoabilidade. 

Art. 4º - Consideram-se infratores, para os efeitos desta Lei, os proprietários, 

funcionários, prepostos, contratados, terceirizados ou quaisquer outros representantes dos 

estabelecimentos culturais e de lazer que, direta ou indiretamente, pratiquem quaisquer dos 

atos previstos no artigo 2º desta Lei. 

Art. 5º - O descumprimento do direito assegurado na presente Lei será apurado pelos 

órgãos de defesa do consumidor e/ou pelo setor de tributos municipais, assegurados os 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Parágrafo Único – A denúncia do descumprimento do que estabelece esta Lei poderá 

ser feita por qualquer Profissional ou sindicato da categoria que recebeu a denúncia de seu 

filiado (a), que tenha o seu direito negado em quaisquer dos locais citados no § 3º, do artigo 1º 

desta Lei. 

Art. 6º - Os recursos advindos das multas aplicadas em função desta Lei, serão 

aplicados pelos fiscais de tributos deste Município, serão recolhidos ao Fundo Municipal de 

Cultura em que se verificar a infração. 

§ 1º - No caso de qualquer impedimento para que se efetive o que dispõe o “caput” 

deste artigo, os recursos deverão ser recolhidos ao Fundo Estadual de Cultura a que pertence 

o Município em que se verificar a infração. 
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§ 2º - No caso de qualquer impedimento para que se efetive o que dispõe o parágrafo 

anterior, os recursos deverão ser recolhidos ao Fundo Nacional de Cultura. 

Art. 7º - Os estabelecimentos de cultura e lazer a que se refere o § 3º, do artigo 1º desta 

Lei deverão afixar em suas bilheterias, em locais de grande visibilidade, anúncio público 

contendo a seguinte informação: “É assegurado a todos os Profissionais efetivos do município, 

no exercício da profissão, o pagamento de meia-entrada neste estabelecimento”. 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Plenário Bartolomeu Batista Lopes, em 22 de maio de 2017. 

                                            

Elias Borja de Magalhães  

Vereador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barreiras, 22 de maio de 2017 GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Página 06

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2e10c396384306f252b8f7753a98d304

 
 
 

Câmara Municipal de Riachão das Neves 
ESTADO DA BAHIA 

 

CNPJ: 16.446.601/0001-62 
 
 

    Praça Municipal, 328 – CEP: 47.970-000 – Telefax (77) 3624-2242 – Riachão das Neves - Ba 
 

JUSTIFICATIVA 

O papel dos trabalhadores em Educação como consumidores da cultura contemporânea é 

incontestável. Como consumidor desses bens simbólicos, desdobra-se em duas direções: de um lado, 

investe na sua própria formação, entendendo que a produção cultural também é fonte de conhecimento, 

e, de outro lado, na qualificação do currículo escolar, à medida que pode divulgar os espetáculos aos 

seus alunos. Desse modo, trabalhadores em educação poderiam se beneficiar de um eventual aumento 

da frequência dos trabalhadores às salas de espetáculo, particularmente aos cinemas e teatros. 

Se valendo do pressuposto de que o acesso aos bens culturais e de lazer é condição 

indispensável para o bom exercício dos profissionais da educação e compreendendo esses bens 

culturais e de lazer como instrumentos de trabalho dessa importante categoria profissional é que os 

demais profissionais efetivos então envolvidos de forma direta ou indireta com essa categoria apresento 

o presente Projeto de Lei. 

Perceba-se que, com esta iniciativa, pretendo contribuir para que a tão propalada busca da 

qualidade efetiva do ensino ofertado ao povo brasileiro nas instituições de educação básica conte com 

mais um mecanismo que agregue padrão de excelência na formação continuada dos profissionais que 

têm por responsabilidade formar o nosso povo para o exercício da cidadania. 

Sabemos que os índices de exclusão cultural no Brasil são alarmantes e precisamos dotar o 

nosso país de políticas que incentivem e permitam a participação dos profissionais da educação e 

demais servidores em eventos que lhes possibilitem a intimidade com a vida cultural brasileira, para 

que, dessa forma, esses profissionais possam cumprir adequadamente o seu papel. 

Por isso, apresento à elevada apreciação de Vossas Excelências o conteúdo do presente 

Projeto de Lei, que espero seja devidamente compreendido e aprovado pelos representantes do povo 

brasileiro neste município. 

Plenário Bartolomeu Batista Lopes, em 22 de maio de 2017. 

                                       

Elias Borja de Magalhães  

Vereador 


