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RESUMO DO DIÁRIO 
PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:    

 
CHAMADA PÚBLICA 
  
CHAMAMENTO PÚBLICO  
OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO para composição de demanda aberta para doação de terrenos 
com encargos para fins de assentamento de famílias em situação de vunerabilidade social do 
Município de Caém, BA. 
 
 
LEIS 
  
LEI Nº 594, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019 
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO E DOAR LOTES DE TERRENOS PARA 
PESSOAS CARENTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
LEI Nº 595, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019 
Dispõe sobre a criação do Plano de Carreira, Cargos e Salários da Câmara Municipal de Vereadores 
de Caem, e dá outras providências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7465-2C18-84A2-37ED.
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CHAMAMENTO PÚBLICO  
 

MUNICÍPIO DE CAÉM - BA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 
OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO para composição de demanda aberta para doação de terrenos com encargos 
para fins de assentamento de famílias em situação de vunerabilidade social do Município de Caém, BA. 
 

PERÍODO DE CREDENCIAMENTO: DE 10/12/2019 a 13/12/2019. Das 08h às 12h e 14 ás 17h.  

ANALISE DAS PROPOSTAS: 16/10/2019 A 20/12/2019 

LOCAL: CENTRO DE REFÊRENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS  
 

 
O MUNICÍPIO DE CAÉM, Estado da Bahia, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que no 
período de 10/12/2019 a 13/12/2019, procederá o CREDENCIAMENTO, mediante CHAMAMENTO PÚBLICO, 
para composição de demanda aberta para doação de terrenos com encargos para fins de assentamento de 
famílias em situação de vulnerabilidade social de Caém/BA, mediante avaliação a ser realizada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, por meio do CRAS e executado pelo Poder Executivo Municipal, subsidiado pela 
LEI Nº 594, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 

A inscrição e classificação serão realizadas em etapas distintas e sucessivas, publicamente anunciadas. 

A inscrição é o ato de formalização do pretendente. 
 
A seleção é o ato de exclusão do inscrito que não satisfazer os requisitos estabelecidos na legislação municipal. 

A classificação é o ato que define a ordem dos inscritos selecionados, segundo o grau de necessidade 

socioeconômica. 

1. DO OBJETO 
 
Constitui objeto deste Edital, realizar o credenciamento para composição de demanda aberta para doação de 
terrenos com encargos para fins de assentamento de famílias em situação de vunerabilidade social do Município 
de Caém/BA, mediante avaliação a ser realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social por meio do 
CRAS com base na LEI Nº 594, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019, cujos lotes encontram-se livres e 
desembaraçados de quaisquer ônus. 

1.1 A pessoa credenciada poderá habilitar-se para apenas um lote. 
 
1.2 A Doação será realizada com encargo de que o donatário conclua a construção de sua moradia, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por igual período (caso comprovado que o atraso não se deu 

por culpa do beneficiário) sob pena de reversão do terreno ao Patrimônio do Município, sem direito à restituição do 

que foi eventualmente investido no imóvel. 

1.3 A Administração Pública Municipal reverterá de forma automática a doação do imóvel, independente de 

aviso, interpelação ou notificação do donatário, no caso de o beneficiário não dar ao mesmo a destinação devida, ou 

desviá-lo da finalidade habitacional própria e familiar. 
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7465-2C18-84A2-37ED.
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1.4 O imóvel será gravado com cláusula de impenhorabilidade e inalienabilidade, por prazo de 05 (cinco 

anos), sendo vedada a alienação, transmissão, cessão gratuita ou onerosa dos terrenos doados durante esse 

prazo, sob pena de reversão automática ao patrimônio municipal. 

2. DO CREDENCIAMENTO. 
 
2.1 As pessoas físicas interessadas na doação de imóvel urbano sem benfeitorias de que trata este Edital, 

deverão providenciar o seu credenciamento “pessoalmente” junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, 

na sede do Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS no período de 09/12/2019 a 13/12/2019, das 8h às 

12h e das 14h às 17h de segunda a sexta-feira, mediante o encaminhamento dos documentos constantes deste 

edital e informações constantes deste Edital e seus Anexos; 

2.2 Se o interessado for pessoa portadora de deficiência ou titular de família da qual faça parte pessoa com 

deficiência, deverá apresentar laudo médico, comprovando a existência da doença ou deficiência e atestando a 

dificuldade de locomoção do paciente, com indicação do código CID (Classificação Internacional de Doenças), tipo 

de deficiência e CRM do médico;  

2.2.1 Para os fins da presente seleção, são consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm 

impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, visual, auditiva, ou nanismo os quais, em interação com 

diversas barreiras físicas, podem ocasionar a dificuldade de locomoção, obstruindo sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas;  

2.2.2 No ato da inscrição os candidatos que preencherem as exigências deste Edital deverão apresentar, 

obrigatoriamente, os seguintes documentos em fotocópia e original para constatação e afirmação de veracidade;  

a) Ficha de Cadastro (preencher na hora); 

b) Documento de Identidade e CPF de todos os membros do grupo familiar (cópia e original), Certidão de 
Nascimento dos filhos menores; 

 
c) Certidão de Nascimento/Casamento (Atualizada com a atual situação civil do candidato). 
 
d) Portadores de Necessidades Especiais apresentar Laudo Médico Original e Recente com número de CID 

(fotocópia autenticada ou fotocopia simples, acompanhada do documento original para conferência de 
autenticidade); 

 
e) Comprovante de residência no município há (01) um ano; Exemplos de comprovante de residência: Conta de 

água, luz, telefone, fatura de cartão de crédito, contrato de aluguel, comprovante de matricula escolar. 
 
f) Declaração do interessado atestando não possuir imóvel urbano e não ser proprietário, cessionário, promitente 

comprador de imóvel residencial; 
 
g) Declaração sobre tempo de Residência no Município, que serão analisadas pela equipe técnica da Secretaria 

Municipal de Assistência Social por meio do CRAS; 
 
h) Título de Eleitor e comprovante de quitação eleitoral; 

 
2.2.3 O não atendimento da documentação constante neste edital acarretará em desclassificação do candidato, 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7465-2C18-84A2-37ED.
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no caso de estar em desacordo com o edital.  

2.2.4 Toda a documentação requerida deve estar completa, legível e protocolada no prazo deste edital, não 

sendo aceito documentação parcial ou incompleta. 

2.2.5 Sob nenhuma hipótese ou alegação poderá ser recebida documentação de forma intempestiva, arcando o 

credenciando com o ônus de sua desídia ou inercia. 

3. CRITÉRIOS DE ELEGEBILIDADE 
 

3.1 Do total de terrenos para construção de moradias, todos serão destinados através de cadastro público cuja 

inscrição e hierarquização atenderão critérios estabelecidos pela Prefeitura do Município de Caém – Ba, através 

da Secretaria Municipal de Assistência Social por meio do CRAS. 

3.2 Conforme LEI Nº 594, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019, para fazer jus ao benefício assistencial 
constante deste edital deverá preencher critérios de elegibilidade, o candidato à beneficiário deverá 
apresentar documentação comprobatória dos critérios aos quais o grupo familiar faz jus, de acordo com os 
critérios relacionados abaixo: 

a. Estar em dia com suas obrigações civis e eleitorais; 
b. Ser residênte no município de Caém, há pelo menos 01(um ano); 

c. Que o responsável esteja inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do Ministério da Fazenda; 

d. Possuir carência socioeconômica familiar e/ou individual (A carência socioeconômica individual corresponde 

ao teto máximo de 03 (três) salário mínimo para o núcleo familiar); 

e. A família estar cadastrada no Órgão de Assistência Social Municipal e no Cadastro Único para Programas 

Sociais (CadÚnico); 
f. Obter parecer favorável do Órgão Municipal de Assistência Social; 
g. Não possuir imóvel residencial, salvo se o mesmo não tiver condições mínimas de habitabilidade, 

devidamente reconhecida pelo Órgão de Defesa Civil do Município. 
h. Mantenham seus filhos em idade escolar frequentando a escola; 
i. Mantenham os filhos menores de 10 (dez) anos em dia com o calendário de vacinação e com as campanhas 

nacionais, bem como com o acompanhamento médico do desenvolvimento dos mesmos. 

j. O grupo familiar não ter sido contemplado por outros programas sociais de mesma natureza, a exemplo do 

“Programa Minha Casa Minha Vida”. 

4. DO SISTEMA DE PRIORIZAÇÃO. 

 
4.1 Para fins de análise pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social, serão analisadas e 

ponderadas as seguintes prioridades: 

a) Pessoas que sejam arrimo de família; 
b) Famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, comprovado por auto declaração - passível 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7465-2C18-84A2-37ED.
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de triagem pela equipe técnica composta pelas Assistentes Sociais do Município; 

c) Famílias cuja composição contenha crianças e/ou adolescentes, comprovado por documento de filiação 

ou documento oficial que comprove a guarda; 
d) Famílias compostas com pessoas idosas; 
 
e) Famílias compostas com pessoas com deficiência, conforme disposto no inciso I, do art. 32 da Lei 

13.146, de 06 de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência); 
f) Famílias inclusas no Aluguel Social, por meio da concessão do beneficio eventual concedido pela 

Secretaria Municipal de Asiistência Social.  
g) Beneficiários do Programa Bolsa Família, devidamente cadastrados, e com triagem realizada pela 

Secretaria de Assistência Social através de sua equipe técnica. 

4.2. A relação de candidatos habilitados/selecionados será publicada posteriormente, após análise da 

documentação apresentada pelos candidatos. 

5. SISTEMA DE HIERARQUIZAÇÃO, SELEÇÃO E PONTUAÇÃO 
 
5.1 Os candidatos deverão ser qualificados de acordo com o atendimento aos critérios de priorização, citados 

nos itens 4.1 e seguintes, observando a ordem dos que preencherem mais requisitos. 

5.2 Os documentos e informações apresentadas pelos proponentes em conformidade com os itens 2.2.2, 

deste Edital, serão analisados até o dia 20 de dezembro de 2019, na Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Após, será aplicada a pontuação conforme critérios abaixo: 

5.3 Critérios de pontuação: 

 
a) Famílias residentes em área insalubre, com triagem pela equipe técnica composta pelas Assistentes Sociais do 

Município. (03 pontos) 

b) Famílias residentes em área de risco, com triagem pela equipe técnica composta pelas Assistentes Sociais do 

Município. (03 pontos); 
c) Famílias inclusas no benefício eventual/Aluguel Social (03 pontos); 
d) Famílias cuja composição existam crianças e/ou adolescentes, comprovado por documento de filiação ou, 

documento oficial que comprove a guarda - (03 pontos); 

e) Família que em sua composião familiar seja composto com pessoa idosa ou deficiente. (03 pontos); 

f) Seja arrimo de família ou mulher chefe de família . (03 pontos); 
g) demais critérios (01 ponto) cada. 
 

5.3.1 Critérios de desempate:  
 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7465-2C18-84A2-37ED.
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5.3.2 Maior número de membros menores declarados, e em coabitação na mesma família; 
 
5.3.2.1 A cada filho ou dependente corresponderão pontos de acordo com a idade destes, observada a tabela 

abaixo: 

 

De 0 à 07 anos 03 pontos 

Entre 07 e 15 anos 02 pontos 

Mais de 15 anos 01 ponto 

5.3.3 Se ocorrer igualdade de pontos no resultado, proceder-se-á ao desempate pela menor renda média 

mensal familiar; 

5.3.3.1 A Administração Municipal através de equipe técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social se 

reserva no direito de fiscalizar in loco, e a qualquer tempo, as informações prestadas pelo participante;  

5.3.4 Para fins de análise do tempo de moradia de no mínimo de 12 (doze) meses no município de Caém; São 

consideradas áreas insalubres, residências que não possuem saneamento básico, energia elétrica, barracos de 

chão batido ou estruturas precárias de papelão e madeira. São consideradas áreas de risco, aquelas interditadas 

pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Assistência Social do município, 

com laudo atualizado. 

5.3.5 Após a classificação do item 4.1 e pontuação do item 5.3, será elaborada lista de candidatos 

selecionados.  

5.3.6 Serão considerados contemplados os candidatos, segundo o grau de necessidade socioeconômica e 

critérios de priorização (ordem de pontuação decrescente), colocados até o lugar correspondente ao número de 

lotes a serem doados.  

6.  DA HIERARQUIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DESTINADAS AOS IDOSOS E PESSOAS PORTADORAS DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS 

6.1 Deverão ser reservados 3% (três por cento), dos imóveis para atendimento aos idosos, conforme disposto 

no inciso I do art. 38 da Lei Federal nº 10.741/2003, e suas alterações – Estatuto do Idoso. Para concorrer à vaga, 

o idoso deverá apresentar a condição de titular do benefício. 

6.2 Deverão ser reservados 2% (dois por cento), dos imóveis para atendimento a pessoas portadoras de 

deficiência física/locomoção ou de cuja família façam parte essas pessoas. Neste caso, deverá ser apresentada 

pelo candidato documentação comprobatória com o CID da doença, conforme determinado neste Edital.  

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7465-2C18-84A2-37ED.
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6.3 Os candidatos descritos nos subitens 6.1. e 6.2. que não forem selecionados para as unidades reservadas 

participarão do processo de seleção de candidatos para os demais imóveis urbanos sem benfeitorias, observando 

sua classificação.  

6.4 Caso não sejam preenchidas todas as vagas destinadas aos candidatos idosos e portadores de 

necessidades, estas serão destinadas aos candidatos que atendem os outros critérios de prioridade deste 

programa.  

6.5 Deverão ser mantidas durante todo o processo as condições avaliadas nos itens 3.2 e 4.1.  

 

7. LOCAL E PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO / CHAMAMENTO PUBLICO 

7.1 As inscrições serão realizadas no Centro de Refêrencia de Assistência Social, onde estarão membros da 

equipe técnica da Secretaria. 

 

7.2 O prazo de inscrição será de 10/12/2019 a 13/12/2019, de segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 

14h às 17h. .  

7.3 Casos omissos serão avaliados individualmente pela Comissão Organizadora;  

7.4 Serão desclassificados candidatos que tiverem suas condições financeiras alteradas e não se 

enquadrarem mais no programa social habitacional, observando que as informações uma vez prestadas no ato da 

inscrição/convocação pela Prefeitura Municipal não poderão ser alteradas.  

7.5 Eventuais declarações e informações falsas prestadas configuram crimes de FALSIDADE IDEOLÓGICA e 

ESTELIONATO, previstos no Código Penal Brasileiro, ensejando remessa dos documentos para os órgãos 

externos de controle e para as autoridades competentes para eventuais ações judiciais e sancionatórias cabíveis.  

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
8.1 Encerrado o prazo para as inscrições dos interessados, e realizado o procedimento seletivo das 

condicionalidades, previamente aprovados pela Comissão Organizadora, divulgar-se-á, por edital, o resultado. 

8.2 As despesas documentais decorrentes da presente doação serão custeadas pelo beneficiário. 

8.3 Havendo reversão do imóvel ao Patrimônio do Município, este poderá proceder nova doação passando 

para o próximo colocado da lista de classificação. 

8.4 O edital com a relação dos beneficiários selecionados de que trata o caput deste artigo será publicado na 

imprensa oficial e na página eletrônica do Município, no mural da Prefeitura Municipal de Caém e Câmara 

Municipal de Caém, bem como será divulgado em jornal de grande circulação local, pelo menos uma vez. 
Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7465-2C18-84A2-37ED.
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8.5 O candidato que omitir informações ou prestar de forma inverídica, sem prejuízo de outras 

sanções, deverá ser excluído, a qualquer tempo, do processo de seleção, lavrando-se o competente termo 

de constatação. 

8.6 Caso não ocorra o preenchimento total das vagas destinadas à demanda, estas serão destinadas a um 

novo processo seletivo. 

8.7 Compete ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, manter em guarda 

toda a documentação referente ao processo seletivo, para fins de controle interno e externo. 

Caém, BA 09 de dezembro de 2019. 

 
 
Gilberto Ferreira Matos 
Prefeito Municipal 

 

 
Rita de Cascia Silva de Deus 
Secretária Municipal de Assistencia Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7465-2C18-84A2-37ED.
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LEI Nº 594, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

 
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE 
MUNICÍPIO E DOAR LOTES DE TERRENOS PARA 
PESSOAS CARENTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com base 
no artigo 77, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Caém. Faz saber que a Câmara Municipal de 
Vereadores de Caém aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
  
 
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo deste Município autorizado a doar 200 terrenos, com medidas 
de 8m por 16m, conforme delimita a planta do mesmo, localizados na Rua Boa Vista, Sede, nesta 
Cidade, de propriedade do Município de Caém, para fins de moradia, define os critérios pertinentes e 
estabelece prazos para construção. 
 
§ 1º - A área de 32,05m por 26,50m, especificada na planta do terreno é considerada área pública, 
destinada para construção de espaços públicos ou imóveis que sirvam para administração pública 
municipal, não podendo ser doada para particulares. 
 
§ 2º - Fica o Município de Caém obrigado a lotear toda a área que será doada, dando o mínimo de 
condições de moradia aos beneficiários. 
 
§ 3º - Os terrenos deverão ser entregues aos beneficiários com sua localidade definida através de sorteio 
realizado com a presença da Comissão Especial criada por esta lei.   
 
Art. 2º. O Executivo fica autorizado à doação de terrenos para a população em vulnerabilidade social, 
com renda familiar de 00 (zero) até 03 (três) salários mínimos, com finalidade de assegurar o acesso à 
terrenos urbanizados e a moradia digna e sustentável, obedecendo preferencialmente a quantidade 
destinada para cada categoria de renda familiar. 
 
I – De 0 a 03 Salários Mínimos - 30 (trinta)Terrenos. 
II – De 0 a 02 Salários Mínimos – 50 (cinquenta) Terrenos. 
III – De 0 a 01 Salário Mínimo - 120 (cento e vinte) Terrenos. 
 
Parágrafo Único: E cada categoria de renda familiar dever-se-á respeitar a obrigatoriedade de reservar 
5% para idosos e 3% para deficientes físicos que se enquadrem nas condições de beneficiários desta lei 
e que estejam inscritos no programa. 
 
Art. 3º Qualquer encargo civil, administrativo, trabalhista e ou tributário que incidir sobre o imóvel doado 
pela municipalidade ficará a cargo do donatário. 
 
Art. 4º São objetivos desta Lei: 
 
I - viabilizar para a população em vulnerabilidade social acesso à terra urbanizada e a moradia digna e 
sustentável; 
 
II - implementar políticas e programas de investimentos e subsídios, promovendo e viabilizando 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7465-2C18-84A2-37ED.
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o acesso à habitação voltada à população de menor renda; 
 
III - articular, compatibilizar, acompanhar e apoiar a atuação das instituições e órgãos que desempenham 
funções no setor da habitação. 
 
Art. 5º Serão adotados os seguintes princípios: 
 
I - compatibilidade e integração das políticas habitacionais federal, estadual e municipal, bem como das 
demais políticas setoriais de desenvolvimento urbano, ambientais e de inclusão social; 
 
II - moradia digna como direito social fundamental, nos termos do artigo 6º da Constituição da República 
Federativa do Brasil; 
 
III - democratização, descentralização, controle social e transparência dos procedimentos decisórios; 
 
IV - função social da propriedade urbana visando a garantir atuação direcionada a coibir a especulação 
imobiliária e permitir o acesso à terra urbana e ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
da propriedade; 
 
Art. 6º São diretrizes adotadas por esta Lei: 
 
I - prioridade para planos, programas e projetos habitacionais para a população de menor renda, 
podendo promover a articulação com programas e ações do Governo Federal, Estadual e Municipal; 
 
II - utilização prioritária de incentivo ao aproveitamento de áreas dotadas de infraestrutura não utilizadas 
ou subutilizadas, inseridas na malha urbana; 
 
III - utilização prioritária de terrenos de propriedade do Poder Público para a implantação de projetos 
habitacionais de interesse social; 
 
IV - sustentabilidade econômica, financeira e social dos programas e projetos implementados; 
 
V - incentivo à implementação dos diversos institutos jurídicos que regulamentam o acesso à moradia;  
 
VI - adoção de mecanismos de acompanhamento e avaliação e de indicadores de impacto social das 
políticas, planos e programas; e 
 
VII - estabelecer mecanismos de quotas para idosos, deficientes e famílias chefiadas por mulheres 
dentre o grupo identificado como o de menor renda 
 
Art. 7º As doações de terrenos somente poderão ser realizadas se atendidos os seguintes requisitos: 
 
I. a pessoa de baixa renda, assim aferida por profissional do Serviço Social; 
 
II. Termo de compromisso assinado com as obrigações assumidas e de construção em prazo 
determinado, ficando a Secretaria Municipal de Assistência Social autorizada assinar pelo Município; 
 

III – O beneficiário do programa tem que ter comprovação de residência no município, através de 
informações e documentos oficiais de no mínimo um ano. 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7465-2C18-84A2-37ED.
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IV. o beneficiário, ou seu cônjuge, ou companheiro(a), já contemplados em outros programas 
habitacionais não poderão ser contemplados novamente. 
 
Parágrafo único. São meios aptos à comprovação de renda: 
 
I. Carteira de Trabalho; 
II. Folha de pagamento; 
III. Declaração do beneficiário, sob as penas da lei, somada à avaliação por profissional  do serviço 
social; 
IV. Contratos; 
V. Certidões ou atestados de pessoa idônea ou empresa; e, 
VI. Certidão do INSS; 
VII. Outros meios admitidos em direito 
 
Art. 8º O prazo para construção concedido ao beneficiário de doação de terrenos pelo Município será de 
02 (dois) anos, prorrogável pelo mesmo período, caso comprovado que o atraso não se deu por culpa do 
beneficiário. 
 
Parágrafo único: não será permitido construção de casas de madeiras, palhas, taipas ou fins, somente 
casa com estrutura de concreto. 
 
Art. 9º O beneficiário que não promover a construção no prazo estabelecido por esta Lei, terá o imóvel 
revertido ao patrimônio público do município, sem direito à indenização de eventuais investimentos no 
imóvel, cláusula que obrigatoriamente constará da escritura, salvo se, por exigência do agente operador 
do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS, não for possível constar da escritura esta 
cláusula, em razão de oferecimento do imóvel em garantia a financiamento ou crédito aprovado para o 
fim de construção da habitação. 
 
§ 1º Em caso de falecimento do donatário antes de iniciada a construção, o seu sucessor que se 
enquadrar nos critérios desta lei, será notificado para no prazo de 02 (dois) anos iniciar a construção, 
caso contrário o imóvel reverterá ao Município sem nenhum direito de indenização ou compensação aos 
sucessores. 
 
§ 2º Em caso de falecimento do donatário após o início da construção, e mediante a impossibilidade de 
continuidade das obras por seus sucessores, o imóvel reverterá ao Município com o pagamento de justa 
indenização e compensação dos gastos correspondentes aos seus sucessores. 
 
Art. 10º O beneficiário da doação de terreno não poderá vender, trocar, alienar ou doar o imóvel pelo 
prazo de 05 (cinco) anos e não será mais beneficiário de outras doações decorrente de programas de 
habitação de interesse social, devendo esta regra constar no Termo de Compromisso e ciência formal do 
beneficiário, e/ou cadastrado no Cadúnico. 
 
Parágrafo único - Os terrenos destinam-se exclusivamente à construção de casas a fim de moradia 
própria aos beneficiários. 
 
Art. 11º - Terão prioridade ao recebimento da doação de terreno, a pessoa cadastrada no Cadunico, que 
atenda aos seguintes requisitos: 
 
I - seja arrimo de família; 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7465-2C18-84A2-37ED.
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II - mulher chefe de família; 
III - família com crianças e adolescentes; 
IV - com idosos sob seus cuidados;  
V – casais que estejam iniciando a vida familiar e, 
VI - critérios nacionais, conforme a Lei Federal 11.977 de 07 de julho de 2009 e suas alterações e 
regulamentações, assim como demais critérios de cada programa acessado ou conveniado pelo Governo 
Municipal.  
 
§ 1º - O profissional do serviço social identificará as famílias com maior número de crianças e 
adolescentes e que se enquadrem nos requisitos acima listados. 
 
Art. 12º - Deverá ser criado Comissão Especial formada por 05 (cinco) Vereadores para assegurar as 
observâncias contidas desta Lei, podendo inclusive vetar a doação de terrenos para pessoas que não se 
enquadrem nos critérios estabelecidos nesta lei. 
 
Art. 13º – Fica o Poder Público, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, obrigado a divulgar 
nos meios de comunicação, oficiais do Município o prazo para início e termino dos cadastros dos 
candidatos a beneficiários, com antecedência de 03 (três) dias do início dos cadastros. 
 
Art. 14 - As despesas decorrentes da matrícula, escrituração, registro, impostos e outras do gênero, 
ocorrerão por conta do beneficiado. 

Art. 15º - Esta Lei entrará vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em 
contrário.             

 
 

GABINETE DO PREFEITO DE CAÉM-BA, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019. 
  

 
GILBERTO FERREIRA MATOS 

Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7465-2C18-84A2-37ED.
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LEI Nº 595, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

Dispõe sobre a criação do Plano de Carreira, Cargos e Salários da 
Câmara Municipal de Vereadores de Caem, e dá outras providências. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAÉM, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com base no artigo 
77, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Caém. Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Caém 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 
DA ESTRUTURA DO QUADRO DE PESSOAL 

Art. 1º - Os quadros públicos quem constituem o Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Caém – BA 
obedecerão à organização estabelecida nesta Lei. 

Art. 2º - O quadro de pessoal da Câmara Municipal de Vereadores de Caém é constituído de cargos de 
função de confiança e cargos de provimento efetivo. 

Art. 3º - Cargo público, para efeito desta lei é um conjunto de atribuições e responsabilidades inerentes a um 
funcionário no exercício do respectivo cargo. 
 
Art. 4º - Os cargos públicos de que trata esta Lei constituem o quadro permanente de funcionários da Câmara 
Municipal de Vereadores de Caem, e estão listados nos Anexos da mesma, com seus respectivos níveis de 
escolaridade, vencimentos e atribuições. 
 
Art.  5° - Classe é um agrupamento de cargos e atribuições da mesma natureza e do mesmo nível de 
vencimento. 

 
Art. 6° - Para cada classe serão atribuídos os níveis que proporcionarão a oportunidade para promoção por 
mérito e por tempo de serviço. 
 
Art. 7° - Funcionário Público é a pessoa legalmente investida em cargo público.  
    

CAPÍTULO II 
DO PROVIMENTO DOS CARGOS PÚBLICOS 

 
 Art. 8° - Os cargos e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente por servidores municipais 
na forma estabelecida no artigo 37, inciso V, da Constituição Federal de 1988. 
 
 Art. 9° - Compreende-se como cargos e funções de confiança os encargos de direção, assessoramento e 
chefia de livre nomeação e exoneração a critério do Presidente da Câmara. 
 
Art. 10º - Os cargos de provimento efetivo são aqueles que deverão ser preenchidos em caráter permanente, 
mediante concurso público.  
 
Art. 11º - A investidura em cargo público de provimento efetivo depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, observando o disposto no art.  37, inciso I, II, III, e IV, da 
Constituição Federal de 1988, no art. 129, §§ 1º e 2º, da Lei Orgânica Municipal. 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7465-2C18-84A2-37ED.
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Art. 12º - Ficam considerados estáveis e efetivos os servidores públicos da Câmara Municipal, concursados 
ou não, em exercício na data de promulgação da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, que tenham 
pelo menos cinco anos continuados na municipalidade, observado o disposto no art. 19 do Ato da das 
Disposições Constitucionais Transitórias da citada Constituição. 
 

  
CAPÍTULO III 

DO ENQUADRAMENTO 
 
Art. 13 - Deverão ser enquadradas nos cargos de provimento efetivo, do listado no Anexo II, desta Lei, os 
servidores da Câmara Municipal que estiverem no exercício dos respectivos cargos na data da publicação 
desta Lei e que tenham sido admitidos no serviço público municipal há pelo menos 5 anos anterior ao dia 5 de 
outubro de 1988. 
 
Art. 14 - Os cargos que, após o enquadramento a que se refere o art. 13 deste Decreto Legislativo 
permanecem vagos e os que vierem a vacância, só poderão ser providos através de concurso público.  
 
Art. 15 - Os funcionários da Câmara Municipal que forem aprovados em concurso público, serão assegurados 
os seus direitos na forma do art. 41 da Constituição Federal e art. 130 da Lei Orgânica deste Município.  
 
Art. 16 - Será contado como o título, o tempo de serviço dos servidores da Câmara Municipal que estiverem 
em exercício há dois ou mais anos continuados que se submeterem ao concurso público para fins de 
efetivação na nova lei. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DA PROMOÇÃO 

 
Art. 17 - Promoção é a elevação do funcionário efetivo pelos critérios de merecimento ou por tempo de 
serviço ao nível imediatamente superior dentro da mesma função. 
 
§ 1° - Esta lei é composta por 5 (cinco) níveis, sendo: 
 I –   Nível 1, é o nível inicial de ingresso no serviço público; 
 II – Nível 2, é o acréscimo de 5% no vencimento em relação do nível 1; 
 III – Nível 3, é o acréscimo de 5% no vencimento em relação do nível 2; 
 IV – Nível 4, é o acréscimo de 5% no vencimento em relação do nível 3; 
 V –   Nível 5, é o acréscimo de 5% no vencimento em relação do nível 4. 
   
§ 2º - Para promoção por merecimento ou tempo de serviço será exigido o interstício mínimo de 04 (quatro) 
anos. 
 
Art.18 – A cada biênio será instituída a Comissão de Avaliação de Méritos que avaliará, para fins de 
promoção, o comportamento do quadro efetivo da Câmara de Vereadores. 
  
§ 1° - A comissão de que trata este artigo será composta de 03 (três) Vereadores, mediante prévia aprovação 
em Plenário da Câmara Municipal.  
 
§2° - A comissão referida neste artigo tem a atribuição de realizar a coleta de informações e a apreciação dos 
Boletins de Avaliação, para posterior encaminhamento ao Presidente da Câmara Municipal, através de 
relatório.  
   

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7465-2C18-84A2-37ED.
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Diário Oficial 
Prefeitura Municipal de Caém 
 

 

   
 

 

CAPÍTULO V 
DOS VENCIMENTOS 

 
Art. 19 - Os vencimentos dos cargos das funções de confiança e dos cargos de provimento efetivo estão 
estabelecidos nos Anexos deste Lei. 
§ 1°- Aos servidores de cargo efetivo que esteja exercendo função de confiança receberá o salário da 
respectiva função. 
 
& 2º - Os Servidores em exercício de cargo efetivo e ou função de confiança poderá receber até 50% de 
gratificação sendo devidamente justificável. 
  
Art. 20 - Os vencimentos estabelecidos nos Anexos desta Lei serão reajustados na forma prevista no art. 133 
da lei Orgânica deste Município.  
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 21 - Os cargos de provimento efetivo que ficaram vagos em decorrência da aplicação desta Lei, serão 
preenchidos mediante concurso público.  
 
Art. 22 - Concurso Público para provimento de cargos vagos será realizado somente para o nível inicial de 
cada classe. 
 
Art. 23 - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE CAÉM-BA, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019. 

                                                              GILBERTO FERREIRA MATOS 

Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7465-2C18-84A2-37ED.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 E

dv
al

do
 S

ou
za

 P
er

ei
ra

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r:4
43

 e
 u

til
iz

e 
o 

có
di

go
 7

46
5-

2C
18

-8
4A

2-
37

ED
.



16
 

 

 

Auxiliar de serviços gerais

Diretor administrativo

16

 

Diretor administrativo
Controlador interno

Auxiliar administrativo
Auxiliar de serviços gerais

Diretor administrativo

16 

 

Diretor administrativo
Controlador interno

Obs

Auxiliar administrativo
Auxiliar de serviços gerais

Diretor administrativo

 

 

CARGO 
Diretor administrativo
Controlador interno

Motorista 
Obs: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

CARGO
Auxiliar administrativo

Auxiliar de serviços gerais

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

CARGOS
Diretor administrativo

SEGUNDA
09 DE DEZEMBRO DE 2019
ANO III 
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

CARGO 
Diretor administrativo
Controlador interno

Motorista 
: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

CARGO
Auxiliar administrativo

Auxiliar de serviços gerais

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

CARGOS
Diretor administrativo

SEGUNDA
09 DE DEZEMBRO DE 2019
ANO III 
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

CARGO 
Diretor administrativo
Controlador interno

Motorista 
: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

CARGO
Auxiliar administrativo

Auxiliar de serviços gerais

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

CARGOS
Diretor administrativo

SEGUNDA
09 DE DEZEMBRO DE 2019
ANO III –
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

CARGO  
Diretor administrativo
Controlador interno

Motorista  
: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

CARGO 
Auxiliar administrativo

Auxiliar de serviços gerais

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

CARGOS 
Diretor administrativo

SEGUNDA-FEIRA
09 DE DEZEMBRO DE 2019

– Nº 421
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

 
Diretor administrativo
Controlador interno

 
: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

Auxiliar administrativo
Auxiliar de serviços gerais

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

 
Diretor administrativo 

FEIRA
09 DE DEZEMBRO DE 2019

Nº 421
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

Diretor administrativo 
Controlador interno 

: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

Auxiliar administrativo 
Auxiliar de serviços gerais

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

FEIRA
09 DE DEZEMBRO DE 2019

Nº 421 
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

 
Auxiliar de serviços gerais 

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

FEIRA 
09 DE DEZEMBRO DE 2019

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

09 DE DEZEMBRO DE 2019

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

CARGOS EM FUNÇÕES DE CONFIANÇA

VAGAS 
01
01
01

: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

VAGAS
02
02

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

 Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 
operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito 
desenvolvimento de suas atribuições institucionais;

 Consultoria e assessoramento direto à Mesa Diretora e ao 
Presidente da Câmara, com o apoio da estrutura administrativa da 
Casa;

 Acompanha
comparecendo às reuniões ordinárias e extraordinárias;

 Elaborar e encaminhar respostas de ofícios protocolados na casa;
 Assessorar os Vereadores e Assessores nos assuntos de 

interesses do Legislativo, principalmente 
projetos de lei em tramitação;

 Acompanhar o Presidente da Câmara e os Vereadores, nos 
trabalhos das Comissões, sempre que sua presença for solicitada;

 Solicitar, quando entender necessário, parecer do Sistema de 
Controle Interno e da
à Câmara Municipal;

 Organizar o registro, arquivo das leis, emendas à Lei Orgânica, 
decretos, portarias, resoluções, informes administrativos e outros 
atos normativos;

 Determinar o registro, em livro próprio, 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou 
Vereador a outro;

 Realizar levantamento junto ao Executivo Municipal sobre os 
valores dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal, 
observando o disposto no Art. 29
Brasil;

09 DE DEZEMBRO DE 2019

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

CARGOS EM FUNÇÕES DE CONFIANÇA

VAGAS 
01 
01 
01 

: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

VAGAS
02 
02 

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

HORÁRIA DE 40 HORAS SENANAIS.

Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 
operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito 
desenvolvimento de suas atribuições institucionais;
Consultoria e assessoramento direto à Mesa Diretora e ao 
Presidente da Câmara, com o apoio da estrutura administrativa da 
Casa;
Acompanha
comparecendo às reuniões ordinárias e extraordinárias;
Elaborar e encaminhar respostas de ofícios protocolados na casa;
Assessorar os Vereadores e Assessores nos assuntos de 
interesses do Legislativo, principalmente 
projetos de lei em tramitação;
Acompanhar o Presidente da Câmara e os Vereadores, nos 
trabalhos das Comissões, sempre que sua presença for solicitada;
Solicitar, quando entender necessário, parecer do Sistema de 
Controle Interno e da
à Câmara Municipal;
Organizar o registro, arquivo das leis, emendas à Lei Orgânica, 
decretos, portarias, resoluções, informes administrativos e outros 
atos normativos;
Determinar o registro, em livro próprio, 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou 
Vereador a outro;
Realizar levantamento junto ao Executivo Municipal sobre os 
valores dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal, 
observando o disposto no Art. 29
Brasil;

09 DE DEZEMBRO DE 2019 
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CARGOS EM FUNÇÕES DE CONFIANÇA

VAGAS  
 
 
 

: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

VAGAS 
 
 

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

HORÁRIA DE 40 HORAS SENANAIS.

Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 
operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito 
desenvolvimento de suas atribuições institucionais;
Consultoria e assessoramento direto à Mesa Diretora e ao 
Presidente da Câmara, com o apoio da estrutura administrativa da 
Casa; 
Acompanha
comparecendo às reuniões ordinárias e extraordinárias;
Elaborar e encaminhar respostas de ofícios protocolados na casa;
Assessorar os Vereadores e Assessores nos assuntos de 
interesses do Legislativo, principalmente 
projetos de lei em tramitação;
Acompanhar o Presidente da Câmara e os Vereadores, nos 
trabalhos das Comissões, sempre que sua presença for solicitada;
Solicitar, quando entender necessário, parecer do Sistema de 
Controle Interno e da
à Câmara Municipal;
Organizar o registro, arquivo das leis, emendas à Lei Orgânica, 
decretos, portarias, resoluções, informes administrativos e outros 
atos normativos;
Determinar o registro, em livro próprio, 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou 
Vereador a outro;
Realizar levantamento junto ao Executivo Municipal sobre os 
valores dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal, 
observando o disposto no Art. 29
Brasil; 
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CARGOS EM FUNÇÕES DE CONFIANÇA

 

: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

CARGOS EFETIVOS

 

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

HORÁRIA DE 40 HORAS SENANAIS.

Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 
operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito 
desenvolvimento de suas atribuições institucionais;
Consultoria e assessoramento direto à Mesa Diretora e ao 
Presidente da Câmara, com o apoio da estrutura administrativa da 

 
Acompanha
comparecendo às reuniões ordinárias e extraordinárias;
Elaborar e encaminhar respostas de ofícios protocolados na casa;
Assessorar os Vereadores e Assessores nos assuntos de 
interesses do Legislativo, principalmente 
projetos de lei em tramitação;
Acompanhar o Presidente da Câmara e os Vereadores, nos 
trabalhos das Comissões, sempre que sua presença for solicitada;
Solicitar, quando entender necessário, parecer do Sistema de 
Controle Interno e da
à Câmara Municipal;
Organizar o registro, arquivo das leis, emendas à Lei Orgânica, 
decretos, portarias, resoluções, informes administrativos e outros 
atos normativos;
Determinar o registro, em livro próprio, 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou 
Vereador a outro;
Realizar levantamento junto ao Executivo Municipal sobre os 
valores dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal, 
observando o disposto no Art. 29

 

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

CARGOS EM FUNÇÕES DE CONFIANÇA

VENCIMENTO  

: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

CARGOS EFETIVOS

VENCIMENTO

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

HORÁRIA DE 40 HORAS SENANAIS.

Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 
operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito 
desenvolvimento de suas atribuições institucionais;
Consultoria e assessoramento direto à Mesa Diretora e ao 
Presidente da Câmara, com o apoio da estrutura administrativa da 

Acompanhar o andamento de projetos em tramitação 
comparecendo às reuniões ordinárias e extraordinárias;
Elaborar e encaminhar respostas de ofícios protocolados na casa;
Assessorar os Vereadores e Assessores nos assuntos de 
interesses do Legislativo, principalmente 
projetos de lei em tramitação;
Acompanhar o Presidente da Câmara e os Vereadores, nos 
trabalhos das Comissões, sempre que sua presença for solicitada;
Solicitar, quando entender necessário, parecer do Sistema de 
Controle Interno e da
à Câmara Municipal;
Organizar o registro, arquivo das leis, emendas à Lei Orgânica, 
decretos, portarias, resoluções, informes administrativos e outros 
atos normativos;
Determinar o registro, em livro próprio, 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou 
Vereador a outro;
Realizar levantamento junto ao Executivo Municipal sobre os 
valores dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal, 
observando o disposto no Art. 29

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem 

 

ANEXO I
CARGOS EM FUNÇÕES DE CONFIANÇA

VENCIMENTO  
2.000,00
1.500,00
998,88

: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

ANEXO II
CARGOS EFETIVOS

VENCIMENTO
998,00
998,00

ANEXO III
ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

HORÁRIA DE 40 HORAS SENANAIS.

Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 
operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito 
desenvolvimento de suas atribuições institucionais;
Consultoria e assessoramento direto à Mesa Diretora e ao 
Presidente da Câmara, com o apoio da estrutura administrativa da 

r o andamento de projetos em tramitação 
comparecendo às reuniões ordinárias e extraordinárias;
Elaborar e encaminhar respostas de ofícios protocolados na casa;
Assessorar os Vereadores e Assessores nos assuntos de 
interesses do Legislativo, principalmente 
projetos de lei em tramitação;
Acompanhar o Presidente da Câmara e os Vereadores, nos 
trabalhos das Comissões, sempre que sua presença for solicitada;
Solicitar, quando entender necessário, parecer do Sistema de 
Controle Interno e da
à Câmara Municipal;
Organizar o registro, arquivo das leis, emendas à Lei Orgânica, 
decretos, portarias, resoluções, informes administrativos e outros 
atos normativos;
Determinar o registro, em livro próprio, 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou 
Vereador a outro;
Realizar levantamento junto ao Executivo Municipal sobre os 
valores dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal, 
observando o disposto no Art. 29

 

ANEXO I
CARGOS EM FUNÇÕES DE CONFIANÇA

VENCIMENTO  
2.000,00
1.500,00
998,88

: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

ANEXO II
CARGOS EFETIVOS

VENCIMENTO
998,00
998,00

ANEXO III
ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

HORÁRIA DE 40 HORAS SENANAIS.

Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 
operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito 
desenvolvimento de suas atribuições institucionais;
Consultoria e assessoramento direto à Mesa Diretora e ao 
Presidente da Câmara, com o apoio da estrutura administrativa da 

r o andamento de projetos em tramitação 
comparecendo às reuniões ordinárias e extraordinárias;
Elaborar e encaminhar respostas de ofícios protocolados na casa;
Assessorar os Vereadores e Assessores nos assuntos de 
interesses do Legislativo, principalmente 
projetos de lei em tramitação;
Acompanhar o Presidente da Câmara e os Vereadores, nos 
trabalhos das Comissões, sempre que sua presença for solicitada;
Solicitar, quando entender necessário, parecer do Sistema de 
Controle Interno e da
à Câmara Municipal;
Organizar o registro, arquivo das leis, emendas à Lei Orgânica, 
decretos, portarias, resoluções, informes administrativos e outros 
atos normativos; 
Determinar o registro, em livro próprio, 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou 
Vereador a outro; 
Realizar levantamento junto ao Executivo Municipal sobre os 
valores dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal, 
observando o disposto no Art. 29

 

ANEXO I
CARGOS EM FUNÇÕES DE CONFIANÇA

VENCIMENTO  
2.000,00
1.500,00
998,88 

: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 
 

ANEXO II
CARGOS EFETIVOS

VENCIMENTO
998,00 
998,00 

 

ANEXO III
ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

 

HORÁRIA DE 40 HORAS SENANAIS.

Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 
operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito 
desenvolvimento de suas atribuições institucionais;
Consultoria e assessoramento direto à Mesa Diretora e ao 
Presidente da Câmara, com o apoio da estrutura administrativa da 

r o andamento de projetos em tramitação 
comparecendo às reuniões ordinárias e extraordinárias;
Elaborar e encaminhar respostas de ofícios protocolados na casa;
Assessorar os Vereadores e Assessores nos assuntos de 
interesses do Legislativo, principalmente 
projetos de lei em tramitação;
Acompanhar o Presidente da Câmara e os Vereadores, nos 
trabalhos das Comissões, sempre que sua presença for solicitada;
Solicitar, quando entender necessário, parecer do Sistema de 
Controle Interno e da 
à Câmara Municipal; 
Organizar o registro, arquivo das leis, emendas à Lei Orgânica, 
decretos, portarias, resoluções, informes administrativos e outros 

Determinar o registro, em livro próprio, 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou 

 
Realizar levantamento junto ao Executivo Municipal sobre os 
valores dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal, 
observando o disposto no Art. 29

 

ANEXO I 
CARGOS EM FUNÇÕES DE CONFIANÇA

VENCIMENTO  
2.000,00 
1.500,00 

 
: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

ANEXO II 
CARGOS EFETIVOS

VENCIMENTO
 
 

ANEXO III 
ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

HORÁRIA DE 40 HORAS SENANAIS.

Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 
operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito 
desenvolvimento de suas atribuições institucionais;
Consultoria e assessoramento direto à Mesa Diretora e ao 
Presidente da Câmara, com o apoio da estrutura administrativa da 

r o andamento de projetos em tramitação 
comparecendo às reuniões ordinárias e extraordinárias;
Elaborar e encaminhar respostas de ofícios protocolados na casa;
Assessorar os Vereadores e Assessores nos assuntos de 
interesses do Legislativo, principalmente 
projetos de lei em tramitação;
Acompanhar o Presidente da Câmara e os Vereadores, nos 
trabalhos das Comissões, sempre que sua presença for solicitada;
Solicitar, quando entender necessário, parecer do Sistema de 

 Assessoria Jurídica sobre assuntos referentes 
 

Organizar o registro, arquivo das leis, emendas à Lei Orgânica, 
decretos, portarias, resoluções, informes administrativos e outros 

Determinar o registro, em livro próprio, 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou 

Realizar levantamento junto ao Executivo Municipal sobre os 
valores dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal, 
observando o disposto no Art. 29

 

 
CARGOS EM FUNÇÕES DE CONFIANÇA

VENCIMENTO   

: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

 
CARGOS EFETIVOS

VENCIMENTO 

 
ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

HORÁRIA DE 40 HORAS SENANAIS.

ATRIBUIÇÕES
Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 
operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito 
desenvolvimento de suas atribuições institucionais;
Consultoria e assessoramento direto à Mesa Diretora e ao 
Presidente da Câmara, com o apoio da estrutura administrativa da 

r o andamento de projetos em tramitação 
comparecendo às reuniões ordinárias e extraordinárias;
Elaborar e encaminhar respostas de ofícios protocolados na casa;
Assessorar os Vereadores e Assessores nos assuntos de 
interesses do Legislativo, principalmente 
projetos de lei em tramitação;
Acompanhar o Presidente da Câmara e os Vereadores, nos 
trabalhos das Comissões, sempre que sua presença for solicitada;
Solicitar, quando entender necessário, parecer do Sistema de 

Assessoria Jurídica sobre assuntos referentes 

Organizar o registro, arquivo das leis, emendas à Lei Orgânica, 
decretos, portarias, resoluções, informes administrativos e outros 

Determinar o registro, em livro próprio, 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou 

Realizar levantamento junto ao Executivo Municipal sobre os 
valores dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal, 
observando o disposto no Art. 29

 

CARGOS EM FUNÇÕES DE CONFIANÇA

: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

CARGOS EFETIVOS 

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

HORÁRIA DE 40 HORAS SENANAIS.

ATRIBUIÇÕES
Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 
operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito 
desenvolvimento de suas atribuições institucionais;
Consultoria e assessoramento direto à Mesa Diretora e ao 
Presidente da Câmara, com o apoio da estrutura administrativa da 

r o andamento de projetos em tramitação 
comparecendo às reuniões ordinárias e extraordinárias;
Elaborar e encaminhar respostas de ofícios protocolados na casa;
Assessorar os Vereadores e Assessores nos assuntos de 
interesses do Legislativo, principalmente 
projetos de lei em tramitação; 
Acompanhar o Presidente da Câmara e os Vereadores, nos 
trabalhos das Comissões, sempre que sua presença for solicitada;
Solicitar, quando entender necessário, parecer do Sistema de 

Assessoria Jurídica sobre assuntos referentes 

Organizar o registro, arquivo das leis, emendas à Lei Orgânica, 
decretos, portarias, resoluções, informes administrativos e outros 

Determinar o registro, em livro próprio, 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou 

Realizar levantamento junto ao Executivo Municipal sobre os 
valores dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal, 
observando o disposto no Art. 29

 

CARGOS EM FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Ensino fundamental completo.
: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

 

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

HORÁRIA DE 40 HORAS SENANAIS.

ATRIBUIÇÕES
Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 
operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito 
desenvolvimento de suas atribuições institucionais;
Consultoria e assessoramento direto à Mesa Diretora e ao 
Presidente da Câmara, com o apoio da estrutura administrativa da 

r o andamento de projetos em tramitação 
comparecendo às reuniões ordinárias e extraordinárias;
Elaborar e encaminhar respostas de ofícios protocolados na casa;
Assessorar os Vereadores e Assessores nos assuntos de 
interesses do Legislativo, principalmente 

Acompanhar o Presidente da Câmara e os Vereadores, nos 
trabalhos das Comissões, sempre que sua presença for solicitada;
Solicitar, quando entender necessário, parecer do Sistema de 

Assessoria Jurídica sobre assuntos referentes 

Organizar o registro, arquivo das leis, emendas à Lei Orgânica, 
decretos, portarias, resoluções, informes administrativos e outros 

Determinar o registro, em livro próprio, 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou 

Realizar levantamento junto ao Executivo Municipal sobre os 
valores dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal, 
observando o disposto no Art. 29

 

CARGOS EM FUNÇÕES DE CONFIANÇA

NÍVEL DE ESCOLARIDADE

Ensino fundamental completo.
: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE

Ensino fundamental completo

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

HORÁRIA DE 40 HORAS SENANAIS.

ATRIBUIÇÕES
Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 
operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito 
desenvolvimento de suas atribuições institucionais;
Consultoria e assessoramento direto à Mesa Diretora e ao 
Presidente da Câmara, com o apoio da estrutura administrativa da 

r o andamento de projetos em tramitação 
comparecendo às reuniões ordinárias e extraordinárias;
Elaborar e encaminhar respostas de ofícios protocolados na casa;
Assessorar os Vereadores e Assessores nos assuntos de 
interesses do Legislativo, principalmente 

Acompanhar o Presidente da Câmara e os Vereadores, nos 
trabalhos das Comissões, sempre que sua presença for solicitada;
Solicitar, quando entender necessário, parecer do Sistema de 

Assessoria Jurídica sobre assuntos referentes 

Organizar o registro, arquivo das leis, emendas à Lei Orgânica, 
decretos, portarias, resoluções, informes administrativos e outros 

Determinar o registro, em livro próprio, 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou 

Realizar levantamento junto ao Executivo Municipal sobre os 
valores dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal, 
observando o disposto no Art. 29-A da

 

 

CARGOS EM FUNÇÕES DE CONFIANÇA

NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Ensino médio completo
Ensino médio completo

Ensino fundamental completo.
: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Ensino médio completo

Ensino fundamental completo

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

HORÁRIA DE 40 HORAS SENANAIS. 

ATRIBUIÇÕES
Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 
operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito 
desenvolvimento de suas atribuições institucionais;
Consultoria e assessoramento direto à Mesa Diretora e ao 
Presidente da Câmara, com o apoio da estrutura administrativa da 

r o andamento de projetos em tramitação 
comparecendo às reuniões ordinárias e extraordinárias;
Elaborar e encaminhar respostas de ofícios protocolados na casa;
Assessorar os Vereadores e Assessores nos assuntos de 
interesses do Legislativo, principalmente 

Acompanhar o Presidente da Câmara e os Vereadores, nos 
trabalhos das Comissões, sempre que sua presença for solicitada;
Solicitar, quando entender necessário, parecer do Sistema de 

Assessoria Jurídica sobre assuntos referentes 

Organizar o registro, arquivo das leis, emendas à Lei Orgânica, 
decretos, portarias, resoluções, informes administrativos e outros 

Determinar o registro, em livro próprio, 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou 

Realizar levantamento junto ao Executivo Municipal sobre os 
valores dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal, 

A da

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém
 

 

CARGOS EM FUNÇÕES DE CONFIANÇA 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Ensino médio completo
Ensino médio completo

Ensino fundamental completo.
: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Ensino médio completo

Ensino fundamental completo

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

ATRIBUIÇÕES 
Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 
operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito 
desenvolvimento de suas atribuições institucionais;
Consultoria e assessoramento direto à Mesa Diretora e ao 
Presidente da Câmara, com o apoio da estrutura administrativa da 

r o andamento de projetos em tramitação 
comparecendo às reuniões ordinárias e extraordinárias;
Elaborar e encaminhar respostas de ofícios protocolados na casa;
Assessorar os Vereadores e Assessores nos assuntos de 
interesses do Legislativo, principalmente os relacionados com os 

Acompanhar o Presidente da Câmara e os Vereadores, nos 
trabalhos das Comissões, sempre que sua presença for solicitada;
Solicitar, quando entender necessário, parecer do Sistema de 

Assessoria Jurídica sobre assuntos referentes 

Organizar o registro, arquivo das leis, emendas à Lei Orgânica, 
decretos, portarias, resoluções, informes administrativos e outros 

Determinar o registro, em livro próprio, 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou 

Realizar levantamento junto ao Executivo Municipal sobre os 
valores dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal, 

A da 

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Ensino médio completo
Ensino médio completo

Ensino fundamental completo.
: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Ensino médio completo

Ensino fundamental completo

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 
operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito 
desenvolvimento de suas atribuições institucionais;
Consultoria e assessoramento direto à Mesa Diretora e ao 
Presidente da Câmara, com o apoio da estrutura administrativa da 

r o andamento de projetos em tramitação 
comparecendo às reuniões ordinárias e extraordinárias;
Elaborar e encaminhar respostas de ofícios protocolados na casa;
Assessorar os Vereadores e Assessores nos assuntos de 

os relacionados com os 

Acompanhar o Presidente da Câmara e os Vereadores, nos 
trabalhos das Comissões, sempre que sua presença for solicitada;
Solicitar, quando entender necessário, parecer do Sistema de 

Assessoria Jurídica sobre assuntos referentes 

Organizar o registro, arquivo das leis, emendas à Lei Orgânica, 
decretos, portarias, resoluções, informes administrativos e outros 

Determinar o registro, em livro próprio, do encaminhamento de 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou 

Realizar levantamento junto ao Executivo Municipal sobre os 
valores dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal, 

 Constituição Federal do 

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

  

NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Ensino médio completo
Ensino médio completo

Ensino fundamental completo.
: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Ensino médio completo

Ensino fundamental completo

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 
operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito 
desenvolvimento de suas atribuições institucionais;
Consultoria e assessoramento direto à Mesa Diretora e ao 
Presidente da Câmara, com o apoio da estrutura administrativa da 

r o andamento de projetos em tramitação 
comparecendo às reuniões ordinárias e extraordinárias;
Elaborar e encaminhar respostas de ofícios protocolados na casa;
Assessorar os Vereadores e Assessores nos assuntos de 

os relacionados com os 

Acompanhar o Presidente da Câmara e os Vereadores, nos 
trabalhos das Comissões, sempre que sua presença for solicitada;
Solicitar, quando entender necessário, parecer do Sistema de 

Assessoria Jurídica sobre assuntos referentes 

Organizar o registro, arquivo das leis, emendas à Lei Orgânica, 
decretos, portarias, resoluções, informes administrativos e outros 

do encaminhamento de 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou 

Realizar levantamento junto ao Executivo Municipal sobre os 
valores dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal, 

Constituição Federal do 

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Ensino médio completo
Ensino médio completo

Ensino fundamental completo.
: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Ensino médio completo

Ensino fundamental completo

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 
operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito 
desenvolvimento de suas atribuições institucionais; 
Consultoria e assessoramento direto à Mesa Diretora e ao 
Presidente da Câmara, com o apoio da estrutura administrativa da 

r o andamento de projetos em tramitação 
comparecendo às reuniões ordinárias e extraordinárias;
Elaborar e encaminhar respostas de ofícios protocolados na casa;
Assessorar os Vereadores e Assessores nos assuntos de 

os relacionados com os 

Acompanhar o Presidente da Câmara e os Vereadores, nos 
trabalhos das Comissões, sempre que sua presença for solicitada;
Solicitar, quando entender necessário, parecer do Sistema de 

Assessoria Jurídica sobre assuntos referentes 

Organizar o registro, arquivo das leis, emendas à Lei Orgânica, 
decretos, portarias, resoluções, informes administrativos e outros 

do encaminhamento de 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou 

Realizar levantamento junto ao Executivo Municipal sobre os 
valores dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal, 

Constituição Federal do 

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

  

NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Ensino médio completo
Ensino médio completo

Ensino fundamental completo.
: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Ensino médio completo

Ensino fundamental completo

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 
operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito 

Consultoria e assessoramento direto à Mesa Diretora e ao 
Presidente da Câmara, com o apoio da estrutura administrativa da 

r o andamento de projetos em tramitação 
comparecendo às reuniões ordinárias e extraordinárias;
Elaborar e encaminhar respostas de ofícios protocolados na casa;
Assessorar os Vereadores e Assessores nos assuntos de 

os relacionados com os 

Acompanhar o Presidente da Câmara e os Vereadores, nos 
trabalhos das Comissões, sempre que sua presença for solicitada;
Solicitar, quando entender necessário, parecer do Sistema de 

Assessoria Jurídica sobre assuntos referentes 

Organizar o registro, arquivo das leis, emendas à Lei Orgânica, 
decretos, portarias, resoluções, informes administrativos e outros 

do encaminhamento de 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou 

Realizar levantamento junto ao Executivo Municipal sobre os 
valores dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal, 

Constituição Federal do 

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Ensino médio completo
Ensino médio completo

Ensino fundamental completo.
: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Ensino médio completo

Ensino fundamental completo

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 
operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito 

Consultoria e assessoramento direto à Mesa Diretora e ao 
Presidente da Câmara, com o apoio da estrutura administrativa da 

r o andamento de projetos em tramitação 
comparecendo às reuniões ordinárias e extraordinárias; 
Elaborar e encaminhar respostas de ofícios protocolados na casa;
Assessorar os Vereadores e Assessores nos assuntos de 

os relacionados com os 

Acompanhar o Presidente da Câmara e os Vereadores, nos 
trabalhos das Comissões, sempre que sua presença for solicitada;
Solicitar, quando entender necessário, parecer do Sistema de 

Assessoria Jurídica sobre assuntos referentes 

Organizar o registro, arquivo das leis, emendas à Lei Orgânica, 
decretos, portarias, resoluções, informes administrativos e outros 

do encaminhamento de 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou 

Realizar levantamento junto ao Executivo Municipal sobre os 
valores dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal, 

Constituição Federal do 

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Ensino médio completo 
Ensino médio completo 

Ensino fundamental completo.
: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b” 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE
Ensino médio completo 

Ensino fundamental completo

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA 

Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 
operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito 

Consultoria e assessoramento direto à Mesa Diretora e ao 
Presidente da Câmara, com o apoio da estrutura administrativa da 

r o andamento de projetos em tramitação 

Elaborar e encaminhar respostas de ofícios protocolados na casa;
Assessorar os Vereadores e Assessores nos assuntos de 

os relacionados com os 

Acompanhar o Presidente da Câmara e os Vereadores, nos 
trabalhos das Comissões, sempre que sua presença for solicitada;
Solicitar, quando entender necessário, parecer do Sistema de 

Assessoria Jurídica sobre assuntos referentes 

Organizar o registro, arquivo das leis, emendas à Lei Orgânica, 
decretos, portarias, resoluções, informes administrativos e outros 

do encaminhamento de 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou 

Realizar levantamento junto ao Executivo Municipal sobre os 
valores dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal, 

Constituição Federal do 

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
 
 

Ensino fundamental completo. 
: Cargo de Motorista o servidor deverá ter Carteira Nacional de Habilitação, categoria “b”  

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
 

Ensino fundamental completo 

ATRIBUIÇÕES AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÉM COM CARGA  

Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 
operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito 

Consultoria e assessoramento direto à Mesa Diretora e ao 
Presidente da Câmara, com o apoio da estrutura administrativa da 

r o andamento de projetos em tramitação 

Elaborar e encaminhar respostas de ofícios protocolados na casa;
Assessorar os Vereadores e Assessores nos assuntos de 

os relacionados com os 

Acompanhar o Presidente da Câmara e os Vereadores, nos 
trabalhos das Comissões, sempre que sua presença for solicitada;
Solicitar, quando entender necessário, parecer do Sistema de 

Assessoria Jurídica sobre assuntos referentes 

Organizar o registro, arquivo das leis, emendas à Lei Orgânica, 
decretos, portarias, resoluções, informes administrativos e outros 

do encaminhamento de 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou 

Realizar levantamento junto ao Executivo Municipal sobre os 
valores dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal, 

Constituição Federal do 

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Caém

 

 

 

Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 
operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito 

Consultoria e assessoramento direto à Mesa Diretora e ao 
Presidente da Câmara, com o apoio da estrutura administrativa da 

r o andamento de projetos em tramitação 

Elaborar e encaminhar respostas de ofícios protocolados na casa; 
Assessorar os Vereadores e Assessores nos assuntos de 

os relacionados com os 

Acompanhar o Presidente da Câmara e os Vereadores, nos 
trabalhos das Comissões, sempre que sua presença for solicitada; 
Solicitar, quando entender necessário, parecer do Sistema de 

Assessoria Jurídica sobre assuntos referentes 

Organizar o registro, arquivo das leis, emendas à Lei Orgânica, 
decretos, portarias, resoluções, informes administrativos e outros 

do encaminhamento de 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou 

Realizar levantamento junto ao Executivo Municipal sobre os 
valores dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal, 

Constituição Federal do 

Diário Oficial 
Prefeitura Municipal de Caém

Direção, supervisão e coordenação das atividades administrativas e 
operacionais da Câmara Municipal, garantindo e exigindo o perfeito 

Consultoria e assessoramento direto à Mesa Diretora e ao 
Presidente da Câmara, com o apoio da estrutura administrativa da 

r o andamento de projetos em tramitação 

Assessorar os Vereadores e Assessores nos assuntos de 
os relacionados com os 

Acompanhar o Presidente da Câmara e os Vereadores, nos 

Solicitar, quando entender necessário, parecer do Sistema de 
Assessoria Jurídica sobre assuntos referentes 

Organizar o registro, arquivo das leis, emendas à Lei Orgânica, 
decretos, portarias, resoluções, informes administrativos e outros 

do encaminhamento de 
expedientes de uma unidade a outra, ou de um servidor ou 

Realizar levantamento junto ao Executivo Municipal sobre os 
valores dos duodécimos devidos ao Poder Legislativo Municipal, 

Constituição Federal do 

 
Prefeitura Municipal de Caém 

 

Este documento foi assinado digitalmente por Edvaldo Souza Pereira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 4F6E-E4A0-4526-2581.
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Auxiliar administrativo
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Auxiliar administrativo
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Auxiliar de serviços gerais
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Controlador interno

Auxiliar administrativo

Auxiliar de serviços gerais

SEGUNDA
09 DE DEZEMBRO DE 2019
ANO III –
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

GABINETE DO PREFEITO DE CAÉM

 

Controlador interno 

Auxiliar administrativo

Auxiliar de serviços gerais
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GABINETE DO PREFEITO DE CAÉM

 

Auxiliar administrativo 

Auxiliar de serviços gerais

FEIRA
09 DE DEZEMBRO DE 2019

Nº 421
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

GABINETE DO PREFEITO DE CAÉM

  

Auxiliar de serviços gerais 

FEIRA
09 DE DEZEMBRO DE 2019

Nº 421 
municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

GABINETE DO PREFEITO DE CAÉM

 

 

FEIRA 
09 DE DEZEMBRO DE 2019

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

GABINETE DO PREFEITO DE CAÉM

 GILBERTO FERREIRA MATOS

         

09 DE DEZEMBRO DE 2019

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

GABINETE DO PREFEITO DE CAÉM

GILBERTO FERREIRA MATOS

         

 Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
 Implantar regulamentos internos de Controle Interno;
 Criar procedimentos e rotinas de trabalho;
 Elaborar relatórios para publicação (LC 101/2000);
 Atestar os relatórios de Gestão Fiscal (LC 101/2000);
 Fiscalizar os gastos com o Legislativo e Pessoal;
 Assessorar o Presidente em assuntos pertinentes;
 Assessorar e certificar a regularidade dos processos 

administrativos;
 Oferecer treinamento para os serv
 Assessorar a elaboração de contratos e projetos de Lei;
 Exercer as atribuições do Sistema de Controle Interno, nos termos 

desta Lei;
 Elaborar e aprovar prestações de contas;
 Emitir parecer em processos diversos de pagamentos, compras, 

licitações, locações,etc..
  
 Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme 

solicitação, zelando pela segurança; 
 Zelar pela conservação e segurança dos veículos; 
 Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
 Protocolar entrada 
 Autuar documentos recebidos, formalizando os processos;
 Encaminhar os processos às unidades competentes e registrar sua 

tramitação;
 Redigir expediente sumario segunda normas preestabelecidas, tais 

como cartas, ofícios e memorandos;
 P

executados;
 Autenticar fotocópias de documentos expedidos pela Câmara 

Municipal.
 Executar tarefas afins e correlatas à função.
 Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, 

sanitários, pias, vidraças, jardins); 
 Utilizar de produtos de limpeza; 
 Carregar e transportar móveis e objetos em geral; 
 Realizar serviços de carga e descarga de materiais; 
 Realizar serviços

higienizar utensílios de cozinha); 
 Realizar serviços de lavanderia (lavar e passar); 
 executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico;
 Executar outras tarefas compatíveis com a natureza 

09 DE DEZEMBRO DE 2019
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GABINETE DO PREFEITO DE CAÉM

GILBERTO FERREIRA MATOS

         Prefeito Municipal

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Implantar regulamentos internos de Controle Interno;
Criar procedimentos e rotinas de trabalho;
Elaborar relatórios para publicação (LC 101/2000);
Atestar os relatórios de Gestão Fiscal (LC 101/2000);
Fiscalizar os gastos com o Legislativo e Pessoal;
Assessorar o Presidente em assuntos pertinentes;
Assessorar e certificar a regularidade dos processos 
administrativos;
Oferecer treinamento para os serv
Assessorar a elaboração de contratos e projetos de Lei;
Exercer as atribuições do Sistema de Controle Interno, nos termos 
desta Lei;
Elaborar e aprovar prestações de contas;
Emitir parecer em processos diversos de pagamentos, compras, 
licitações, locações,etc..
 Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme 
solicitação, zelando pela segurança; 
Zelar pela conservação e segurança dos veículos; 
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Protocolar entrada 
Autuar documentos recebidos, formalizando os processos;
Encaminhar os processos às unidades competentes e registrar sua 
tramitação;
Redigir expediente sumario segunda normas preestabelecidas, tais 
como cartas, ofícios e memorandos;
Protocolar e assinar os serviços recebidos e expedidos depois de 
executados;
Autenticar fotocópias de documentos expedidos pela Câmara 
Municipal.
Executar tarefas afins e correlatas à função.
Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, 
sanitários, pias, vidraças, jardins); 
Utilizar de produtos de limpeza; 
Carregar e transportar móveis e objetos em geral; 
Realizar serviços de carga e descarga de materiais; 
Realizar serviços
higienizar utensílios de cozinha); 
Realizar serviços de lavanderia (lavar e passar); 
executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico;
Executar outras tarefas compatíveis com a natureza 

09 DE DEZEMBRO DE 2019 
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GABINETE DO PREFEITO DE CAÉM

GILBERTO FERREIRA MATOS

Prefeito Municipal

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Implantar regulamentos internos de Controle Interno;
Criar procedimentos e rotinas de trabalho;
Elaborar relatórios para publicação (LC 101/2000);
Atestar os relatórios de Gestão Fiscal (LC 101/2000);
Fiscalizar os gastos com o Legislativo e Pessoal;
Assessorar o Presidente em assuntos pertinentes;
Assessorar e certificar a regularidade dos processos 
administrativos;
Oferecer treinamento para os serv
Assessorar a elaboração de contratos e projetos de Lei;
Exercer as atribuições do Sistema de Controle Interno, nos termos 
desta Lei;
Elaborar e aprovar prestações de contas;
Emitir parecer em processos diversos de pagamentos, compras, 
licitações, locações,etc..
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.

Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme 
solicitação, zelando pela segurança; 
Zelar pela conservação e segurança dos veículos; 
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Protocolar entrada 
Autuar documentos recebidos, formalizando os processos;
Encaminhar os processos às unidades competentes e registrar sua 
tramitação;
Redigir expediente sumario segunda normas preestabelecidas, tais 
como cartas, ofícios e memorandos;

rotocolar e assinar os serviços recebidos e expedidos depois de 
executados;
Autenticar fotocópias de documentos expedidos pela Câmara 
Municipal.
Executar tarefas afins e correlatas à função.
Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, 
sanitários, pias, vidraças, jardins); 
Utilizar de produtos de limpeza; 
Carregar e transportar móveis e objetos em geral; 
Realizar serviços de carga e descarga de materiais; 
Realizar serviços
higienizar utensílios de cozinha); 
Realizar serviços de lavanderia (lavar e passar); 
executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico;
Executar outras tarefas compatíveis com a natureza 

 

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

GABINETE DO PREFEITO DE CAÉM

GILBERTO FERREIRA MATOS

Prefeito Municipal

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Implantar regulamentos internos de Controle Interno;
Criar procedimentos e rotinas de trabalho;
Elaborar relatórios para publicação (LC 101/2000);
Atestar os relatórios de Gestão Fiscal (LC 101/2000);
Fiscalizar os gastos com o Legislativo e Pessoal;
Assessorar o Presidente em assuntos pertinentes;
Assessorar e certificar a regularidade dos processos 
administrativos;
Oferecer treinamento para os serv
Assessorar a elaboração de contratos e projetos de Lei;
Exercer as atribuições do Sistema de Controle Interno, nos termos 
desta Lei;
Elaborar e aprovar prestações de contas;
Emitir parecer em processos diversos de pagamentos, compras, 
licitações, locações,etc..
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.

Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme 
solicitação, zelando pela segurança; 
Zelar pela conservação e segurança dos veículos; 
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Protocolar entrada 
Autuar documentos recebidos, formalizando os processos;
Encaminhar os processos às unidades competentes e registrar sua 
tramitação;
Redigir expediente sumario segunda normas preestabelecidas, tais 
como cartas, ofícios e memorandos;

rotocolar e assinar os serviços recebidos e expedidos depois de 
executados;
Autenticar fotocópias de documentos expedidos pela Câmara 
Municipal.
Executar tarefas afins e correlatas à função.
Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, 
sanitários, pias, vidraças, jardins); 
Utilizar de produtos de limpeza; 
Carregar e transportar móveis e objetos em geral; 
Realizar serviços de carga e descarga de materiais; 
Realizar serviços
higienizar utensílios de cozinha); 
Realizar serviços de lavanderia (lavar e passar); 
executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico;
Executar outras tarefas compatíveis com a natureza 

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem

 

GABINETE DO PREFEITO DE CAÉM

GILBERTO FERREIRA MATOS

Prefeito Municipal

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Implantar regulamentos internos de Controle Interno;
Criar procedimentos e rotinas de trabalho;
Elaborar relatórios para publicação (LC 101/2000);
Atestar os relatórios de Gestão Fiscal (LC 101/2000);
Fiscalizar os gastos com o Legislativo e Pessoal;
Assessorar o Presidente em assuntos pertinentes;
Assessorar e certificar a regularidade dos processos 
administrativos;
Oferecer treinamento para os serv
Assessorar a elaboração de contratos e projetos de Lei;
Exercer as atribuições do Sistema de Controle Interno, nos termos 
desta Lei; 
Elaborar e aprovar prestações de contas;
Emitir parecer em processos diversos de pagamentos, compras, 
licitações, locações,etc..
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.

Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme 
solicitação, zelando pela segurança; 
Zelar pela conservação e segurança dos veículos; 
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Protocolar entrada 
Autuar documentos recebidos, formalizando os processos;
Encaminhar os processos às unidades competentes e registrar sua 
tramitação; 
Redigir expediente sumario segunda normas preestabelecidas, tais 
como cartas, ofícios e memorandos;

rotocolar e assinar os serviços recebidos e expedidos depois de 
executados; 
Autenticar fotocópias de documentos expedidos pela Câmara 
Municipal. 
Executar tarefas afins e correlatas à função.
Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, 
sanitários, pias, vidraças, jardins); 
Utilizar de produtos de limpeza; 
Carregar e transportar móveis e objetos em geral; 
Realizar serviços de carga e descarga de materiais; 
Realizar serviços
higienizar utensílios de cozinha); 
Realizar serviços de lavanderia (lavar e passar); 
executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico;
Executar outras tarefas compatíveis com a natureza 

municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem 

 

GABINETE DO PREFEITO DE CAÉM

GILBERTO FERREIRA MATOS

Prefeito Municipal

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Implantar regulamentos internos de Controle Interno;
Criar procedimentos e rotinas de trabalho;
Elaborar relatórios para publicação (LC 101/2000);
Atestar os relatórios de Gestão Fiscal (LC 101/2000);
Fiscalizar os gastos com o Legislativo e Pessoal;
Assessorar o Presidente em assuntos pertinentes;
Assessorar e certificar a regularidade dos processos 
administrativos;
Oferecer treinamento para os serv
Assessorar a elaboração de contratos e projetos de Lei;
Exercer as atribuições do Sistema de Controle Interno, nos termos 

Elaborar e aprovar prestações de contas;
Emitir parecer em processos diversos de pagamentos, compras, 
licitações, locações,etc..
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.

Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme 
solicitação, zelando pela segurança; 
Zelar pela conservação e segurança dos veículos; 
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Protocolar entrada 
Autuar documentos recebidos, formalizando os processos;
Encaminhar os processos às unidades competentes e registrar sua 

Redigir expediente sumario segunda normas preestabelecidas, tais 
como cartas, ofícios e memorandos;

rotocolar e assinar os serviços recebidos e expedidos depois de 
 

Autenticar fotocópias de documentos expedidos pela Câmara 

Executar tarefas afins e correlatas à função.
Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, 
sanitários, pias, vidraças, jardins); 
Utilizar de produtos de limpeza; 
Carregar e transportar móveis e objetos em geral; 
Realizar serviços de carga e descarga de materiais; 
Realizar serviços
higienizar utensílios de cozinha); 
Realizar serviços de lavanderia (lavar e passar); 
executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico;
Executar outras tarefas compatíveis com a natureza 

 

GABINETE DO PREFEITO DE CAÉM

GILBERTO FERREIRA MATOS

Prefeito Municipal 

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Implantar regulamentos internos de Controle Interno;
Criar procedimentos e rotinas de trabalho;
Elaborar relatórios para publicação (LC 101/2000);
Atestar os relatórios de Gestão Fiscal (LC 101/2000);
Fiscalizar os gastos com o Legislativo e Pessoal;
Assessorar o Presidente em assuntos pertinentes;
Assessorar e certificar a regularidade dos processos 
administrativos; 
Oferecer treinamento para os serv
Assessorar a elaboração de contratos e projetos de Lei;
Exercer as atribuições do Sistema de Controle Interno, nos termos 

Elaborar e aprovar prestações de contas;
Emitir parecer em processos diversos de pagamentos, compras, 
licitações, locações,etc..
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.

Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme 
solicitação, zelando pela segurança; 
Zelar pela conservação e segurança dos veículos; 
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Protocolar entrada 
Autuar documentos recebidos, formalizando os processos;
Encaminhar os processos às unidades competentes e registrar sua 

Redigir expediente sumario segunda normas preestabelecidas, tais 
como cartas, ofícios e memorandos;

rotocolar e assinar os serviços recebidos e expedidos depois de 

Autenticar fotocópias de documentos expedidos pela Câmara 

Executar tarefas afins e correlatas à função.
Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, 
sanitários, pias, vidraças, jardins); 
Utilizar de produtos de limpeza; 
Carregar e transportar móveis e objetos em geral; 
Realizar serviços de carga e descarga de materiais; 
Realizar serviços de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, 
higienizar utensílios de cozinha); 
Realizar serviços de lavanderia (lavar e passar); 
executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico;
Executar outras tarefas compatíveis com a natureza 

 

 

GABINETE DO PREFEITO DE CAÉM-BA, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

GILBERTO FERREIRA MATOS

 

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Implantar regulamentos internos de Controle Interno;
Criar procedimentos e rotinas de trabalho;
Elaborar relatórios para publicação (LC 101/2000);
Atestar os relatórios de Gestão Fiscal (LC 101/2000);
Fiscalizar os gastos com o Legislativo e Pessoal;
Assessorar o Presidente em assuntos pertinentes;
Assessorar e certificar a regularidade dos processos 

Oferecer treinamento para os serv
Assessorar a elaboração de contratos e projetos de Lei;
Exercer as atribuições do Sistema de Controle Interno, nos termos 

Elaborar e aprovar prestações de contas;
Emitir parecer em processos diversos de pagamentos, compras, 
licitações, locações,etc..
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.

Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme 
solicitação, zelando pela segurança; 
Zelar pela conservação e segurança dos veículos; 
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Protocolar entrada e saída de documentos;
Autuar documentos recebidos, formalizando os processos;
Encaminhar os processos às unidades competentes e registrar sua 

Redigir expediente sumario segunda normas preestabelecidas, tais 
como cartas, ofícios e memorandos;

rotocolar e assinar os serviços recebidos e expedidos depois de 

Autenticar fotocópias de documentos expedidos pela Câmara 

Executar tarefas afins e correlatas à função.
Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, 
sanitários, pias, vidraças, jardins); 
Utilizar de produtos de limpeza; 
Carregar e transportar móveis e objetos em geral; 
Realizar serviços de carga e descarga de materiais; 

de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, 
higienizar utensílios de cozinha); 
Realizar serviços de lavanderia (lavar e passar); 
executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico;
Executar outras tarefas compatíveis com a natureza 

 

BA, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

GILBERTO FERREIRA MATOS

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Implantar regulamentos internos de Controle Interno;
Criar procedimentos e rotinas de trabalho;
Elaborar relatórios para publicação (LC 101/2000);
Atestar os relatórios de Gestão Fiscal (LC 101/2000);
Fiscalizar os gastos com o Legislativo e Pessoal;
Assessorar o Presidente em assuntos pertinentes;
Assessorar e certificar a regularidade dos processos 

Oferecer treinamento para os serv
Assessorar a elaboração de contratos e projetos de Lei;
Exercer as atribuições do Sistema de Controle Interno, nos termos 

Elaborar e aprovar prestações de contas;
Emitir parecer em processos diversos de pagamentos, compras, 
licitações, locações,etc.. 
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.

Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme 
solicitação, zelando pela segurança; 
Zelar pela conservação e segurança dos veículos; 
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.

e saída de documentos;
Autuar documentos recebidos, formalizando os processos;
Encaminhar os processos às unidades competentes e registrar sua 

Redigir expediente sumario segunda normas preestabelecidas, tais 
como cartas, ofícios e memorandos;

rotocolar e assinar os serviços recebidos e expedidos depois de 

Autenticar fotocópias de documentos expedidos pela Câmara 

Executar tarefas afins e correlatas à função.
Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, 
sanitários, pias, vidraças, jardins); 
Utilizar de produtos de limpeza; 
Carregar e transportar móveis e objetos em geral; 
Realizar serviços de carga e descarga de materiais; 

de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, 
higienizar utensílios de cozinha); 
Realizar serviços de lavanderia (lavar e passar); 
executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico;
Executar outras tarefas compatíveis com a natureza 

 

BA, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

GILBERTO FERREIRA MATOS 

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Implantar regulamentos internos de Controle Interno;
Criar procedimentos e rotinas de trabalho;
Elaborar relatórios para publicação (LC 101/2000);
Atestar os relatórios de Gestão Fiscal (LC 101/2000);
Fiscalizar os gastos com o Legislativo e Pessoal;
Assessorar o Presidente em assuntos pertinentes;
Assessorar e certificar a regularidade dos processos 

Oferecer treinamento para os serv
Assessorar a elaboração de contratos e projetos de Lei;
Exercer as atribuições do Sistema de Controle Interno, nos termos 

Elaborar e aprovar prestações de contas;
Emitir parecer em processos diversos de pagamentos, compras, 

 
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.

Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme 
solicitação, zelando pela segurança; 
Zelar pela conservação e segurança dos veículos; 
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.

e saída de documentos;
Autuar documentos recebidos, formalizando os processos;
Encaminhar os processos às unidades competentes e registrar sua 

Redigir expediente sumario segunda normas preestabelecidas, tais 
como cartas, ofícios e memorandos;

rotocolar e assinar os serviços recebidos e expedidos depois de 

Autenticar fotocópias de documentos expedidos pela Câmara 

Executar tarefas afins e correlatas à função.
Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, 
sanitários, pias, vidraças, jardins); 
Utilizar de produtos de limpeza; 
Carregar e transportar móveis e objetos em geral; 
Realizar serviços de carga e descarga de materiais; 

de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, 
higienizar utensílios de cozinha); 
Realizar serviços de lavanderia (lavar e passar); 
executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico;
Executar outras tarefas compatíveis com a natureza 

 

BA, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Implantar regulamentos internos de Controle Interno;
Criar procedimentos e rotinas de trabalho;
Elaborar relatórios para publicação (LC 101/2000);
Atestar os relatórios de Gestão Fiscal (LC 101/2000);
Fiscalizar os gastos com o Legislativo e Pessoal;
Assessorar o Presidente em assuntos pertinentes;
Assessorar e certificar a regularidade dos processos 

Oferecer treinamento para os serv
Assessorar a elaboração de contratos e projetos de Lei;
Exercer as atribuições do Sistema de Controle Interno, nos termos 

Elaborar e aprovar prestações de contas;
Emitir parecer em processos diversos de pagamentos, compras, 

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme 
solicitação, zelando pela segurança; 
Zelar pela conservação e segurança dos veículos; 
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.

e saída de documentos;
Autuar documentos recebidos, formalizando os processos;
Encaminhar os processos às unidades competentes e registrar sua 

Redigir expediente sumario segunda normas preestabelecidas, tais 
como cartas, ofícios e memorandos;

rotocolar e assinar os serviços recebidos e expedidos depois de 

Autenticar fotocópias de documentos expedidos pela Câmara 

Executar tarefas afins e correlatas à função.
Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, 
sanitários, pias, vidraças, jardins); 
Utilizar de produtos de limpeza; 
Carregar e transportar móveis e objetos em geral; 
Realizar serviços de carga e descarga de materiais; 

de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, 
higienizar utensílios de cozinha); 
Realizar serviços de lavanderia (lavar e passar); 
executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico;
Executar outras tarefas compatíveis com a natureza 

 

BA, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Implantar regulamentos internos de Controle Interno;
Criar procedimentos e rotinas de trabalho;
Elaborar relatórios para publicação (LC 101/2000);
Atestar os relatórios de Gestão Fiscal (LC 101/2000);
Fiscalizar os gastos com o Legislativo e Pessoal;
Assessorar o Presidente em assuntos pertinentes;
Assessorar e certificar a regularidade dos processos 

Oferecer treinamento para os serv
Assessorar a elaboração de contratos e projetos de Lei;
Exercer as atribuições do Sistema de Controle Interno, nos termos 

Elaborar e aprovar prestações de contas;
Emitir parecer em processos diversos de pagamentos, compras, 

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme 
solicitação, zelando pela segurança; 
Zelar pela conservação e segurança dos veículos; 
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.

e saída de documentos;
Autuar documentos recebidos, formalizando os processos;
Encaminhar os processos às unidades competentes e registrar sua 

Redigir expediente sumario segunda normas preestabelecidas, tais 
como cartas, ofícios e memorandos;

rotocolar e assinar os serviços recebidos e expedidos depois de 

Autenticar fotocópias de documentos expedidos pela Câmara 

Executar tarefas afins e correlatas à função.
Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, 
sanitários, pias, vidraças, jardins); 
Utilizar de produtos de limpeza;  
Carregar e transportar móveis e objetos em geral; 
Realizar serviços de carga e descarga de materiais; 

de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, 
higienizar utensílios de cozinha);  
Realizar serviços de lavanderia (lavar e passar); 
executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico;
Executar outras tarefas compatíveis com a natureza 

 

BA, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Implantar regulamentos internos de Controle Interno;
Criar procedimentos e rotinas de trabalho;
Elaborar relatórios para publicação (LC 101/2000);
Atestar os relatórios de Gestão Fiscal (LC 101/2000);
Fiscalizar os gastos com o Legislativo e Pessoal;
Assessorar o Presidente em assuntos pertinentes;
Assessorar e certificar a regularidade dos processos 

Oferecer treinamento para os servidores da Câmara;
Assessorar a elaboração de contratos e projetos de Lei;
Exercer as atribuições do Sistema de Controle Interno, nos termos 

Elaborar e aprovar prestações de contas;
Emitir parecer em processos diversos de pagamentos, compras, 

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme 
solicitação, zelando pela segurança;  
Zelar pela conservação e segurança dos veículos; 
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.

e saída de documentos;
Autuar documentos recebidos, formalizando os processos;
Encaminhar os processos às unidades competentes e registrar sua 

Redigir expediente sumario segunda normas preestabelecidas, tais 
como cartas, ofícios e memorandos; 

rotocolar e assinar os serviços recebidos e expedidos depois de 

Autenticar fotocópias de documentos expedidos pela Câmara 

Executar tarefas afins e correlatas à função.
Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, 
sanitários, pias, vidraças, jardins);  

Carregar e transportar móveis e objetos em geral; 
Realizar serviços de carga e descarga de materiais; 

de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, 
 

Realizar serviços de lavanderia (lavar e passar); 
executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico;
Executar outras tarefas compatíveis com a natureza 

 

 

BA, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Implantar regulamentos internos de Controle Interno;
Criar procedimentos e rotinas de trabalho;
Elaborar relatórios para publicação (LC 101/2000);
Atestar os relatórios de Gestão Fiscal (LC 101/2000);
Fiscalizar os gastos com o Legislativo e Pessoal;
Assessorar o Presidente em assuntos pertinentes;
Assessorar e certificar a regularidade dos processos 

idores da Câmara;
Assessorar a elaboração de contratos e projetos de Lei;
Exercer as atribuições do Sistema de Controle Interno, nos termos 

Elaborar e aprovar prestações de contas;
Emitir parecer em processos diversos de pagamentos, compras, 

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme 

 
Zelar pela conservação e segurança dos veículos; 
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.

e saída de documentos;
Autuar documentos recebidos, formalizando os processos;
Encaminhar os processos às unidades competentes e registrar sua 

Redigir expediente sumario segunda normas preestabelecidas, tais 
 

rotocolar e assinar os serviços recebidos e expedidos depois de 

Autenticar fotocópias de documentos expedidos pela Câmara 

Executar tarefas afins e correlatas à função.
Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, 

Carregar e transportar móveis e objetos em geral; 
Realizar serviços de carga e descarga de materiais; 

de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, 

Realizar serviços de lavanderia (lavar e passar); 
executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico;
Executar outras tarefas compatíveis com a natureza 
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BA, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Implantar regulamentos internos de Controle Interno;
Criar procedimentos e rotinas de trabalho; 
Elaborar relatórios para publicação (LC 101/2000);
Atestar os relatórios de Gestão Fiscal (LC 101/2000);
Fiscalizar os gastos com o Legislativo e Pessoal;
Assessorar o Presidente em assuntos pertinentes;
Assessorar e certificar a regularidade dos processos 

idores da Câmara;
Assessorar a elaboração de contratos e projetos de Lei;
Exercer as atribuições do Sistema de Controle Interno, nos termos 

Elaborar e aprovar prestações de contas; 
Emitir parecer em processos diversos de pagamentos, compras, 

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme 

Zelar pela conservação e segurança dos veículos; 
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.

e saída de documentos; 
Autuar documentos recebidos, formalizando os processos;
Encaminhar os processos às unidades competentes e registrar sua 

Redigir expediente sumario segunda normas preestabelecidas, tais 

rotocolar e assinar os serviços recebidos e expedidos depois de 

Autenticar fotocópias de documentos expedidos pela Câmara 

Executar tarefas afins e correlatas à função.
Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, 

Carregar e transportar móveis e objetos em geral; 
Realizar serviços de carga e descarga de materiais; 

de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, 

Realizar serviços de lavanderia (lavar e passar); 
executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico;
Executar outras tarefas compatíveis com a natureza 
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BA, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Implantar regulamentos internos de Controle Interno;

 
Elaborar relatórios para publicação (LC 101/2000);
Atestar os relatórios de Gestão Fiscal (LC 101/2000);
Fiscalizar os gastos com o Legislativo e Pessoal;
Assessorar o Presidente em assuntos pertinentes;
Assessorar e certificar a regularidade dos processos 

idores da Câmara;
Assessorar a elaboração de contratos e projetos de Lei;
Exercer as atribuições do Sistema de Controle Interno, nos termos 

Emitir parecer em processos diversos de pagamentos, compras, 

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme 

Zelar pela conservação e segurança dos veículos; 
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.

 
Autuar documentos recebidos, formalizando os processos;
Encaminhar os processos às unidades competentes e registrar sua 

Redigir expediente sumario segunda normas preestabelecidas, tais 

rotocolar e assinar os serviços recebidos e expedidos depois de 

Autenticar fotocópias de documentos expedidos pela Câmara 

Executar tarefas afins e correlatas à função. 
Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, 

Carregar e transportar móveis e objetos em geral; 
Realizar serviços de carga e descarga de materiais; 

de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, 

Realizar serviços de lavanderia (lavar e passar); 
executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico;
Executar outras tarefas compatíveis com a natureza 
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BA, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Implantar regulamentos internos de Controle Interno;

Elaborar relatórios para publicação (LC 101/2000);
Atestar os relatórios de Gestão Fiscal (LC 101/2000);
Fiscalizar os gastos com o Legislativo e Pessoal; 
Assessorar o Presidente em assuntos pertinentes;
Assessorar e certificar a regularidade dos processos 

idores da Câmara;
Assessorar a elaboração de contratos e projetos de Lei;
Exercer as atribuições do Sistema de Controle Interno, nos termos 

Emitir parecer em processos diversos de pagamentos, compras, 

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme 

Zelar pela conservação e segurança dos veículos; 
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.

Autuar documentos recebidos, formalizando os processos;
Encaminhar os processos às unidades competentes e registrar sua 

Redigir expediente sumario segunda normas preestabelecidas, tais 

rotocolar e assinar os serviços recebidos e expedidos depois de 

Autenticar fotocópias de documentos expedidos pela Câmara 

Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, 

Carregar e transportar móveis e objetos em geral; 
Realizar serviços de carga e descarga de materiais; 

de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, 

Realizar serviços de lavanderia (lavar e passar);  
executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico;
Executar outras tarefas compatíveis com a natureza 
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BA, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Implantar regulamentos internos de Controle Interno;

Elaborar relatórios para publicação (LC 101/2000); 
Atestar os relatórios de Gestão Fiscal (LC 101/2000);

 
Assessorar o Presidente em assuntos pertinentes; 
Assessorar e certificar a regularidade dos processos 

idores da Câmara;
Assessorar a elaboração de contratos e projetos de Lei;
Exercer as atribuições do Sistema de Controle Interno, nos termos 

Emitir parecer em processos diversos de pagamentos, compras, 

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.
Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme 

Zelar pela conservação e segurança dos veículos;  
Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação.

Autuar documentos recebidos, formalizando os processos;
Encaminhar os processos às unidades competentes e registrar sua 

Redigir expediente sumario segunda normas preestabelecidas, tais 

rotocolar e assinar os serviços recebidos e expedidos depois de 

Autenticar fotocópias de documentos expedidos pela Câmara 

Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, 

Carregar e transportar móveis e objetos em geral;  
Realizar serviços de carga e descarga de materiais;  

de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, 

 
executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico;
Executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função.
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BA, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019. 

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação. 
Implantar regulamentos internos de Controle Interno; 

Atestar os relatórios de Gestão Fiscal (LC 101/2000); 

Assessorar e certificar a regularidade dos processos 

idores da Câmara; 
Assessorar a elaboração de contratos e projetos de Lei;
Exercer as atribuições do Sistema de Controle Interno, nos termos 

Emitir parecer em processos diversos de pagamentos, compras, 

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação. 
Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme 

Executar outras tarefas pertinentes à área de atuação. 

Autuar documentos recebidos, formalizando os processos;
Encaminhar os processos às unidades competentes e registrar sua 

Redigir expediente sumario segunda normas preestabelecidas, tais 

rotocolar e assinar os serviços recebidos e expedidos depois de 

Autenticar fotocópias de documentos expedidos pela Câmara 

Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, 

 
de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, 

executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico;
da função.
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Assessorar e certificar a regularidade dos processos 

Assessorar a elaboração de contratos e projetos de Lei; 
Exercer as atribuições do Sistema de Controle Interno, nos termos 

Emitir parecer em processos diversos de pagamentos, compras, 

 
Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme 

Autuar documentos recebidos, formalizando os processos; 
Encaminhar os processos às unidades competentes e registrar sua 

Redigir expediente sumario segunda normas preestabelecidas, tais 

rotocolar e assinar os serviços recebidos e expedidos depois de 

Autenticar fotocópias de documentos expedidos pela Câmara 

Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, 

de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, 

executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico;
da função.
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Assessorar e certificar a regularidade dos processos 

Exercer as atribuições do Sistema de Controle Interno, nos termos 

Emitir parecer em processos diversos de pagamentos, compras, 

Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme 

 
Encaminhar os processos às unidades competentes e registrar sua 

Redigir expediente sumario segunda normas preestabelecidas, tais 

rotocolar e assinar os serviços recebidos e expedidos depois de 

Autenticar fotocópias de documentos expedidos pela Câmara 

Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, 

de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, 

executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico;
da função.
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Assessorar e certificar a regularidade dos processos 

Exercer as atribuições do Sistema de Controle Interno, nos termos 

Emitir parecer em processos diversos de pagamentos, compras, 

Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme 

Encaminhar os processos às unidades competentes e registrar sua 

Redigir expediente sumario segunda normas preestabelecidas, tais 

rotocolar e assinar os serviços recebidos e expedidos depois de 

Autenticar fotocópias de documentos expedidos pela Câmara 

Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, 

de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, 

executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico; 
da função. 
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Assessorar e certificar a regularidade dos processos 

Exercer as atribuições do Sistema de Controle Interno, nos termos 

Emitir parecer em processos diversos de pagamentos, compras, 

Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme 

Encaminhar os processos às unidades competentes e registrar sua 

Redigir expediente sumario segunda normas preestabelecidas, tais 

rotocolar e assinar os serviços recebidos e expedidos depois de 

de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, 
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Assessorar e certificar a regularidade dos processos 

Exercer as atribuições do Sistema de Controle Interno, nos termos 

Emitir parecer em processos diversos de pagamentos, compras, 

Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme 

de copa e cozinha (preparar e servir café, lanches, 
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