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Prefeitura Municipal de
Itaetê publica:
• Lei nº 744/2019 de 15 de março de 2019 - Altera o artigo 89 da Lei
Municipal nº 467/2002, acrescendo direito a licença remunerada ao
servidor público municipal para o exercício das atividades de mandato
classista.
• Lei nº 745/2019 de 15 de março de 2019 - Dispõe sobre a fixação do
piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e agentes de
combate às endemias, à luz do art. 9º-a, da lei federal 11.350/06, e dá
outras providências.
• Portaria Nº 031/2019 De 14 de março de 2019 - Concede Licença sem
Remuneração a servidor municipal e dá outras providências.
• Portaria nº 056/2019 de 22 de março de 2019 - Dispõe sobre o registro
de controle de ponto do município de Itaetê, e dá outras providências.

Gestor - Valdes Brito De Souza / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Itaetê - BA
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E MARÇO DE 2019
9.
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l
467/200
remunerada
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serv
vidor
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de mandato class
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O PREFEI
ITO MUN
NICIPAL DE
D ITAET
TÊ, ESTAD
DO DA BAHIA, faz
z saber
que a Câmara
C
Municipal aprovou e ele
e sanciona a seguinte Lei:

A
Art.
1° - O artigo 89
8 da Lei Municipal nº 467/20
002 passa
a a vigorarr com a
seguintte alteraçã
ão:
“Art. 89 – Ao Servidor Público Municipal
M
c
com
víncu
ulo efetivo, eleito
para o exercíc
cio de mandato
m
e
eletivo
em
m diretorria de e
entidade sindical
s
represe
entativa do
d servido
or público municipall, é faculta
ado a licen
nça sem prejuízo
p
da rem
muneração
o do cargo permanente de que é titularr.
§ 1º–
– Fica lim
mitado em
m até 02
2 (dois) o número
o de serrvidores
licencia
ados nos termos
t
des
sta lei.
§ 2º – Será con
nsiderado como de efetivo ex
xercício o ttempo de licença
r
do serrvidor nos
s termos desta leii, inclusiv
ve para efeitos
e
pre
evidenciários, de
promoç
ção e rece
ebimento de
d vantage
ens por te
empo de se
erviço.
§ 3º – Caberá a entidade
e sindical protocoliza
p
ar o pedido de licenç
ça para
exercíc
cio da ativ
vidade sin
ndical, dirig
gido ao Chefe
C
do Poder
P
Executivo Mu
unicipal,
median
nte ofício com
c
assina
atura do Presidente
P
do Sindic
cato e do D
Dirigente Sindical
S
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eleito, apontando o perríodo de licença, que
q
deverá limitarr-se ao
término do mand
dato do diirigente, acompanha
ado de cóp
pia da ata de posse.
§ 4º - O pediido a que
e se referre o parág
grafo antterior deve
erá ser
ado e proto
ocolado em
m até 30 (trinta) diias, quand
do do início
o do mand
dato do
renova
Municipal..
Chefe do
d Poder Executivo
E
stituição de
d dirigentte sindicall ou reeleição de
§ 5º – Em caso de subs
dirigen
nte sindica
al, deverá
á a entid
dade sindical comun
nicar ao Chefe do
o Poder
Executtivo Municiipal no pra
azo de 30 (trinta) diias.
§ 6º–
– O servid
dor deverá
á reassum
mir o exerc
rcício de s
seu cargo até 05
(cinco)) dias úteis
s após a in
nterrupção
o da licenç
ça ou térm
mino do ma
andato. ”
Art. 2º
2 - As despesas
d
d
decorrente
es desta Lei
L correrão por co
onta de
dotação orçamen
ntária próp
pria.

A
Art.
3° - Esta Lei entrará
e
em
m vigor na
a data de sua
s
public
cação, revogando
as disp
posições em
m contrário.

Gabinete
e do Prefeitto Municip
pal de Itae
etê,em 15 de março de 2019.

VALDES BRI
ITO
Preffeito Munic
cipal
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LEI Nº 745/2019
DE 15 DE MARÇO DE 2019.
DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO PISO
SALARIAL PROFISSIONAL DOS AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES
DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, À LUZ DO
ART. 9º-A, DA LEI FEDERAL 11.350/06, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAETÊ, Estado da Bahia, no uso de uma das
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele
sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica fixado o piso salarial profissional no valor de R$ 1.550,00 (mil
quinhentos e cinquenta reais) mensais, para os Agentes Comunitários de
Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, sujeitos à jornada de trabalho
de 40 (quarenta) horas, obedecido o seguinte escalonamento:
I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 5 de fevereiro de 2019;
II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020;
III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021.
Parágrafo único - O piso salarial de que trata o caput deste artigo será
reajustado, anualmente, em 1º de janeiro, a partir do ano de 2022.
Art. 2º. A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais exigida para
garantia do piso salarial previsto nesta Lei será integralmente dedicada às
ações e aos serviços de promoção da saúde, de vigilância epidemiológica e
ambiental e de combate a endemias em prol das famílias e das comunidades
assistidas, no âmbito dos respectivos territórios de atuação, e assegurará aos
Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias
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participação nas atividades de planejamento e avaliação de ações de
detalhamento das atividades, de registro de dados e de reuniões de equipe.
Art. 3º – As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta das
dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento em vigor.
Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os
seus efeitos para o dia 05 de fevereiro de 2019.
Gabinete do Prefeito Municipal de Itaetê,em 15 de março de 2019.

VALDES BRITO DE SOUZA
Prefeito Municipal
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O PREFEITO
P
MUNICIP
PAL DE IT
TAETÊ, ESTADO
E
D BAHIA
DA
A, no uso
o de suass
atrib
buições leg
gais, de acordo com
m o que determina
d
o Inciso III, do Art. 91 da Leii
Orgâ
ânica do Município,
M
RESOLV
VE:

Art. 1º- CON
NCEDER a pedido da servidora MAIS
SE PEREIRA DOS SANTOS
S
matrrícula1522, Professo
ora, com lotação na
n Secreta
aria Municcipal de Educação,
E
Licença Sem Remuneração para
a tratar de
e assuntos de interresse partticular, no
o
perío
odo de 04//03/2019 à 04/03/202
22.
Art. 2º- Esta Portaria
P
en
ntrará em vigor
v
na da
ata de sua
a publicaçã
ão, retroag
gindo seuss
efeittos a 04 de
e março do
o ano em curso.
c
Art. 3º- Revog
gam- se as disposiçõe
es em con
ntrário.

Gabin
nete do Pre
efeito Mun
nicipal de Ittaetê, em 14
1 de marçço de 2019
9.

Va
aldes Brito
o de Souza
a
Prefe
eito

T
Travessa
Arturr Pinto ,99 Cen
ntro Itaetê/ Ba,, CEP 46790-000 – Fone 75-33320-2121
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PORTTARIA Nº 056/2019.
DE 22 DE MARÇO DE 2019
9.
DISPÕE SO
D
OBRE O RE
EGISTRO D
DE CONTR
ROLE DE
PONTO DO
O MUNICÍP
PIO DE ITA
AETÊ, E DÁ OUTRAS
CIAS.
PROVIDÊNC
REFEITO MUNICIPAL
M
L DE ITAETTÊ, Estado da Bahia
a, no uso das atribu
uições e
O PR
com
mpetência
as que lhe
e são confferidas pe
ela Lei Org
gânica M
Municipal, art. 22 e
49 da
d Lei Mu
unicipal nº 467/200
02, art. 63 da Lei Municipal
M
005, que
nº 509/20
alterou o Esta
atuto e o Plano de Carreira
a e Remu
uneração
o do Magistério e
dem
mais legislações pe
ertinentes.
Con
nsiderando
o a necessidade do serv
viço público e a observân
ncia do
princ
cípio da eficiência
e
a administrativa;
Con
nsiderando
o a nece
essidade de reade
equação do índic
ce de ga
astos de
pesssoal, à luzz da Lei Co
ompleme
entar nº 10
01/2000;
Con
nsiderando
o que os vencime
entos e a remunera
ação dos servidore
es estão
lega
almente condiciona
c
ados ao controle
c
da
d frequên
ncia diária
a,
RESO
OLVE,
Art. 1º - Fic
ca determ
minado o registro do con
ntrole de frequência dos
servidores pú
úblicos attivos, lota
ados nos órgãos da
d Admin
nistração Pública
Mun
nicipal, em
m conformidade com
c
a fo
olha de CONTROLE
C
E DE PONTO e as
orientações contidas
c
n Anexo I.
no
tos e a remuneraç
v
ção dos servidores públicos ativos,
Art. 2º - Os vencimen
lotados nos órgãos da Adm
ministração Pública Municipal, obsservarão
gais.
estritamente aos princípios e às determinações leg
Art. 3º - Esta Portaria
P
entra em vigor
v
na data
d
de su
ua publica
ação, rev
vogadas
as disposiçõe
d
es em con
ntrário.
Gabine
ete do Pre
efeito Mun
nicipal de
e Itaetê, 22
2 de març
ço de 2019.

VALD
DES BRITO DE
D SOUZA
A
Pre
efeito Municipal

ANA PAU
ULA CORR
REIA CABR
RAL
Sec
cretária Municipal de
d Adminiistração
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