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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
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Ano XI  Nº 3078     Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476    06 de março de 2017

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 
 

 
PROJETO DE LEI Nº 003/2017, 06 DE MARÇO DE 2017 

 
 

EMENTA: Acrescenta os Arts. 138-A, 138-B, 138-C, 138-D e 138-
E e seus respectivos parágrafos únicos, à lei 256/1998, que trata 
do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do 
Município de Riachão das Neves-BA, dispondo sobre a 
concessão de local de trabalho especial e horário especial ao 
servidor portador de deficiência, estudante ou que tenha 

cônjuge, filho, pais, padrastos, tutelado, curatelado, menor sob sua 

guarda com deficiência ou doença crônica que dependa diretamente 

de seus cuidados. 
 

  O vereador infra firmado, usando de suas atribuições legais e regimentais, submete a 

esta Casa, para apreciação e votação, o seguinte projeto de lei: 
 

Art. 1º. Ficam acrescentados os Arts. 138-A, 138-B, 138-C, 138-D e 138-E e seus 
respectivos parágrafos únicos, na lei nº 256/1998, que trata do Regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos do Município de Riachão das Neves-BA, os quais terão as 
seguintes redações: 
 
“Art. 138-A.  Será concedido horário de trabalho especial ao servidor estudante,   quando 

comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do 

exercício do cargo, sendo que será exigida, se for o caso, a compensação de horário no órgão 

ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho.  

 

Parágrafo Único. Este benefício depende de apresentação pelo servidor de declaração da 

entidade de ensino, fazendo prova da sua condição de estudante e do seu horário de aula. 

 

Art. 138-B. Será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência ou doença 

crônica, sem prejuízo do exercício do cargo, quando comprovada a necessidade para o seu 
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA  Nº 004/2017 , DE 08 DE MAIO DE 2017 

 
 

.  

Cria a galeria dos ex-prefeitos do município de Riachão 
das Neves e dá outras providências". 

 
 

O Vereador  Antônio Rodrigues dos Santos, 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:  
 

 

 Artigo 1º - Fica criada a Galeria de Ex-Prefeito do município de Riachão das Neves, a ser 
instalada nas dependências da Prefeitura Municipal de Riachão das Neves em local  visível de 
acesso ao munícipes, sito à Praça Municipal nº 27 - Bairro Centro  nesta cidade. 

Parágrafo Único - A Galeria dos Ex-Prefeitos compor-se-á de fotos molduradas, com a 
indicação do nome e o período de gestão. 

Artigo 2º - Denominar-se-á Galeria Aylon dos Santos Macêdo, em homenagem ao Ex-
Prefeito, primeiro prefeito. 

Artigo 3º - A biografia dos Senhores Ex-Prefeitos Municipais, fará parte integrante da galeria, 
sendo a sua conservação obrigatória, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação 
e no Arquivo Histórico do Município. 

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor a partir da sua data de publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Plenário “Bartolomeu Batista Lopes”, em 08 de maio de 2017 

                                            
 

Antônio Rodrigues dos Santos 
Vereador - DEM 
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tratamento, sendo que será exigida, se for o caso, a compensação de horário no órgão ou 

entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. 

 

Parágrafo Único. Este benefício depende de apresentação pelo servidor de atestado médico, 

comprovando a deficiência ou doença crônica e o período e horário do tratamento. 

          

Art. 138-C. Será concedido local especial de trabalho ao servidor portador de deficiência ou de 

doença crônica, assim entendido aquele que melhor lhe garanta o exercício de suas atividades. 

Parágrafo Único. Este benefício depende de apresentação pelo servidor de atestado médico 

comprovando a deficiência ou doença crônica. 
 
Art. 138-D. Será concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge, filho, pais, 

padrastos, tutelado, curatelado ou menor sob sua guarda com deficiência ou doença crônica 

que dependa diretamente de seus cuidados, sem prejuízo do exercício do cargo, sendo que  

será exigida, se for o caso, a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, 

respeitada a duração semanal do trabalho.  
 

Parágrafo Único. Este benefício depende de apresentação pelo servidor de atestado médico 

comprovando a deficiência ou doença crônica, assim como de laudo realizado por assistente 

social do Município, comprovando que o deficiente depende diretamente dos cuidados do 

servidor. 
 

 

Art. 138-E. Será concedido local especial de trabalho ao servidor que tenha cônjuge, filho, 

pais, padrastos, tutelado, curatelado ou menor sob sua guarda com deficiência ou doença 

crônica que dependa diretamente de seus cuidados, assim entendido aquele que melhor lhe 

garanta o cuidado ao deficiente ou doente crônico. 

 

Parágrafo Único. Este benefício depende de apresentação pelo servidor de atestado médico 

comprovando a deficiência ou doença crônica, assim como de laudo realizado por assistente 
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA  Nº 004/2017 , DE 08 DE MAIO DE 2017 

 
 

.  

Cria a galeria dos ex-prefeitos do município de Riachão 
das Neves e dá outras providências". 

 
 

O Vereador  Antônio Rodrigues dos Santos, 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:  
 

 

 Artigo 1º - Fica criada a Galeria de Ex-Prefeito do município de Riachão das Neves, a ser 
instalada nas dependências da Prefeitura Municipal de Riachão das Neves em local  visível de 
acesso ao munícipes, sito à Praça Municipal nº 27 - Bairro Centro  nesta cidade. 

Parágrafo Único - A Galeria dos Ex-Prefeitos compor-se-á de fotos molduradas, com a 
indicação do nome e o período de gestão. 

Artigo 2º - Denominar-se-á Galeria Aylon dos Santos Macêdo, em homenagem ao Ex-
Prefeito, primeiro prefeito. 

Artigo 3º - A biografia dos Senhores Ex-Prefeitos Municipais, fará parte integrante da galeria, 
sendo a sua conservação obrigatória, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação 
e no Arquivo Histórico do Município. 

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor a partir da sua data de publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Plenário “Bartolomeu Batista Lopes”, em 08 de maio de 2017 

                                            
 

Antônio Rodrigues dos Santos 
Vereador - DEM 
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social do Município, comprovando que o deficiente ou doente crônico depende diretamente dos 

cuidados do servidor.” 

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 

em contrário. 

 

  

Plenário Bartolomeu Batista Lopes, em 06 de março de 2017 

     

 

 

Daniel Correia de Lacerda Neto 

Vereador 
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