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LEI N° 092/2013, de 08 de Julho de 2013 
 
 

“Dispõe sobre alteração na lei nº. 049/2009 
para     fixar a remuneração dos cargos de 
tesoureiro e controlador interno, bem como a 
extinção de outros cargos na estrutura 
administrativa da Câmara Municipal de 
Canápolis e dá outras providências”. 

 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, Estado da Bahia, no uso das atribuições 
legais e de acordo ao art. 29, VI da Constituição Federal, faz saber que o plenário da 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei: 
 
 
Art. 1 – Os cargos em comissão na Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de 
Canápolis são os definidos abaixo, com as respectivas remunerações mensais: 
 
I – Tesoureiro - R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); 

II – Controlador Interno - R$ 1.000,00 (um mil reais); 

 
Art. 2 - Os demais cargos em comissão criados pela Lei Municipal nº. 049/2009, de 
10.03.2009 ficam extintos. 
 
Art. 3 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições 
em contrário. 
 

 
Canápolis/BA, em 08 de Julho de 2013. 

 
 
 
 
 

RUBIÊ QUEIROZ DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal  

 


