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LEI N'I.953 DE 25 DE NO\IEMBRO DE,2O22.

Estabelece a remuneração de cargos comissionados de Chefe

Gabinete Parlamentar, criados na estrutura do Poder Legislativo

Município de Brumado e dá outras proüdências.

O Prefeito do Município de Bmmado, no uso de suas atribúções legais, faz saber que a
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei.

Art. l"- Ficam criados 15 (quinze) cargos comissionados de Chefe de Gabinete Parlamentar,

na estrutura organizacional da Câmara Municipal de Brumado, fixadas as seguintes remunerações:

CARGO SiMBOLO REMUNERAÇAO

Chefe de Gabinete

Parlamentar

CCl1 R$3.1ó6,80

Art.20 - Fica estabelecido que as remunerações dos cargos criados, nos termos do artigo l"
desta Lei, serão os seguintes:

Chefe de Gabinete Parlamentar...... .........................R$3.166,80

Art.3o - Art 2o - Fica autorizada a alteração da Lei no 1.888/2020, para fazer constar a

Seção I-A (DO CHEFE DE GABINETE), bem como o artigo l9-4, com as seguintes atribuições

dos cargos de CHEFE DE GABINETE, ora criados:

I - Coordenar as atividades administrativas e legislativas do gabinete do Vereador.

realizando as tarefas pertinentes e distribuindo-as aos demais cargos do Gabinete;

II - Supervisionar ou elaborar projetos, indicações, proposições, emendas e demais atos

inerentes ao pÍocesso legislativo;

III - Coordenar o atendimento aos munícipes e reinvindicações da sociedade em geral,

prestando assessoria ao vereador na organízaçâo e funcionamento do gabinete;

IV - Assessorar o Vereador em suas relações político-administrativas com a população,

órgãos e entidades públicas e privadas;

V - Assessorar a elaboração da agenda de compromissos e obrigações do Vereador;

VI - Receber, preparar e expedir correspondências do Vereador;

VII - Responsabilizar-se por documentos oficiais e pelo controle de arquivo do gabinete;

VIII - Organizar e manter atualizados os registros e controle pertinentes ao gabinete;

de

do

@--



PREFEITUM MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA

CNPJiMF tf 14. í 05.704000í-33
Prege Cet. Zoca LêitB, no 4lS - CãÍho

CÉP: 461 00400 - BrumedcBÂ

D( - Controlar os gastos do gúinete e zelar pela otimização dos recursos fomecidos pela
Câmara;

x - solicitar e conholar os materiais e demais suprimentos fornecidos ao gabinete;

XI - Realizar, a pedido do vereador, o relatório de atividades do gabinete;

XII - Assessorar, cumprir e fazer cumprir as noünas legais, regulamentaÍes e de controle
intemo;

XIII - Cumpú as determinações do vereador;

XIV - Exercer ouhas atiüdades correlatas.

Arü 4'- As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotaçôes

orçamentiárias especificadas na respecüva Lei Orçamentríria Anual.

AÍ. 5o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as disposições em
contrário.

Gúinete do Prefeito Municipal de Bnunado, em 25 de novembro de 2022.

Eduardo Lima Vasconceloi


