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LEI Nº 593/14 

 
DISPÕE SOBRE A UTILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO PARA AFERIR PRESSÃO 
ARTERIAL, (ESFIGNOMANÔMETRO E 
ESTETOSCÓPIO), EM ACADEMIAS DE 
GINÁSTICA E ESTABELECIMENTOS 
SIMILARES, NO MUNICÍPIO DE AMÉLIA 
RODRIGUES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMÉLIA 

RODRIGUES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 

aprovou, e o Presidente promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º - As academias de ginásticas e estabelecimentos similares devem 
disponibilizar equipamento para aferir pressão arterial (Esfignomanômetro e 
Estetoscópio). 
 

§ 1º - Para os efeitos desta lei, entenda-se equipamento de aferição de pressão 
arterial (Esfignomanômetro e Estetoscópio), os instrumentos a serem utilizados antes  
e/ou depois de atividades físicas. 
 

§ 2º - Semestralmente ou ainda, quando se fizer necessário, as academias de 
ginásticas e estabelecimentos similares deverão calibrar (Aferir) os aparelhos. 
 

Art. 2º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario.  
 
 

Gabinete da Presidência, Amélia Rodrigues, 06 de maio de 2014. 
 
 

Jersonito Góes de Oliveira. 
PRESIDENTE 
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LEI Nº 594/14 

 

 

ALTERA O INCISO XIV DO ART. 65º 

DA LEI Nº182/90 (LEI ORGÂNICA), 

QUE DISPÕE SOBRE O QUE 

COMPETE PRIVATIVAMENTE AO 

PREFEITO E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

AMÉLIA RODRIGUES, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais, aprovou, e o Presidente promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O Inciso XIV do artigo 65º da Lei nº 182/90 que 

estabelece A Lei Orgânica do Município de Amélia Rodrigues  passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Inciso XIV – O Poder Executivo Municipal deverá publicar e 

enviar à Câmara Municipal, no prazo de 30 dias contados a partir da data 

de encerramento de cada bimestre, um relatório resumido sobre a 

execução orçamentária, (Contendo todas as DESPESAS E RECEITAS ) e 

identificando seus autores, os valores e os beneficiários das emendas 

parlamentares alocadas à Lei Orçamentária Anual.  

 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Gabinete da Presidência, Amélia Rodrigues, 06 de maio  de 2014. 
 

 
Jersonito Góes de Oliveira. 

PRESIDENTE 
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LEI Nº 595/14 
 

DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA 
LIMPEZA PELOS SEUS PROPRIETÁRIOS DE 
LOTES VAGOS URBANOS NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
 

 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMÉLIA RODRIGUES, 

ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e o Presidente promulga a 

seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a implantar o programa de 
limpeza de lotes urbanos vagos, devendo todos os proprietários de terreno, cultivado ou não, 
dentro dos limites do Município de Amélia Rodrigues, serem obrigados a proceder à limpeza, 
capina e a retirada de entulhos e do lixo, bem como a fazer, no seu terreno, o escoamento de 
águas estagnadas e outros serviços necessários aos asseios e a higiene, de forma a não 
molestar a vizinhança e a não comprometer a saúde e higiene pública. 
 

Parágrafo Único – O programa prima pela identificação dos proprietários desses 
espaços, enviando a cada um deles uma notificação e concedendo-lhes um prazo de 30(trinta) 
dias para executar os serviços de limpeza, campina, escoamento de águas e demarcação de 
seu terreno. 
 

Art. 2º - Quanto constatado o não cumprimento das exigências no prazo estipulado, a 
Prefeitura fará a limpeza e enviará para a Secretaria de Fazenda e Finanças os cálculos com 
toda a documentação para os procedimentos de cobrança e, se os valores devidos não forem 
pagos dentro do prazo legal haverá inscrição na dívida ativa. 
 

§ 1º - O custo para execução dos serviços será calculado pela Secretaria de Obras e 
Infraestrutura ou outra Secretaria competente que enviará juntamente com a notificação a cada 
proprietário, uma carta de esclarecimentos, com informações sobre os procedimentos legais 
para sua execução. 

§ 2º - A fiscalização pelo cumprimento do disposto nesta Lei ficará a cargo da 
Secretaria competente. 
 

Art. 3º - A emissão de guia no valor dos serviços executados deverá ser recolhida aos 
cofres públicos pelo proprietário, no prazo consignado, sob pena de ser o débito lançado na 
divida ativa do município e encaminhado à Procuradoria, para as providências judiciais. 

Art. 4º - Em caso de impossibilidade de localização dos proprietários desses terrenos, 
por qualquer motivo, o valor dos serviços executados serão lançados no carnê de IPTU do ano 
posterior e a falta de pagamento das referidas taxas e impostos estarão sujeitas às 
penalidades legais, podendo seu proprietário, em ultima instância, ser penalizado com a perda 
de sua propriedade, conforme determina o Art. 1715 da Lei 10.046 ( Código Civil ) e o Art. 184 
da Lei Nº. 5.172 ( Código Tributário Nacional ). 

Art. 5º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Gabinete  da Presidência, Amélia Rodrigues, 06 de maio de 2014. 

 
Jersonito Góes de Oliveira 

PRESIDENTE 
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LEI Nº 596/14 
 

INSTITUI NO MUNICÍPIO DE AMÉLIA 
RODRIGUES, A URNA DO POVO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  
 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE AMÉLIA RODRIGUES, 

ESTADO FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, aprovou, e o Presidente promulga a 

seguinte Lei:  

Art. 1º - Fica instituída, no Município de Amélia Rodrigues a Urna do Povo, que se constitui em 

instrumento permanente de consulta e participação popular.  
Art. 2º - A Urna do Povo destina-se a coletar junto à população sugestões, críticas e denúncias, 

permitindo ao Poder Legislativo Municipal um melhor conhecimento da realidade social e econômica da 
comunidade, e a população participar da forma mais ativa na definição de obras e serviços prioritários, 
bem como no planejamento do desenvolvimento do município em todos os seus aspectos.  

Art. 3º - A Urna do Povo será instalada, inicialmente no prédio  da CAMARA DE VEREADORES, 

podendo ser ampliada a sua instalação.   
Art. 4º - A Urna do Povo será acompanhada de bloco papel  padronizado destinado para a 

manifestação dos cidadãos, será confeccionada de tal forma que conste o número do  telefone da 
Câmara Municipal e os seguintes dizeres: “URNA DO POVO; CAMARA MUNICIPAL DE AMÉLIA 
RODRIGUES, DEPOSITE AQUI SUA SUGESTÃO, IDÉIA OU CRÍTICA. ESCREVA SOBRE 
PROJETOS, PROBLEMAS DE SEU BAIRRO E NOSSA CIDADE. VOCÊ TEM DIREITO”.  

Parágrafo Único: O bloco de papel destinado a coleta de sugestões da população terá espaço 

reservado para, caso o participante deseje, fazer constar seu nome, endereço e telefone.  
Art. 5º - A Urna do Povo será confeccionada de forma que possibilite o sigilo dos participantes, 

sendo que as manifestações ali colocadas serão coletadas quinzenalmente por funcionário da Câmara 
Municipal de  Amélia Rodrigues. 

Parágrafo Único - Uma vez recebidas as manifestações populares, as mesmas serão 

encaminhadas para as correspondentes comissões internas para análise e providências, visando a 
efetivação da vontade popular junto aos Poderes Legislativo e Executivo Municipais.   
  Art. 6º - Será realizada uma TRIBUNA POPULAR no recinto na Câmara, que acontecerá sempre 

na terceira, TERÇA FEIRA de cada mês, a partir das 9 (nove ) horas da manhã e com duração máxima de 
3 ( três ) horas. 

Art. 7º - A Mesa Administrativa receberá os munícipes nas dependências da Câmara, a fim de, 

ouvir reivindicações. 
Parágrafo Único - A Mesa Diretora regulamentará, o tempo de uso do microfone pelo cidadão, 

que por sua vez, abordará um fato determinado, tendo sua inscrição por ordem de chegada. . 
 Art. 8º - As despesas decorrentes da confecção e implementação da Urna do Povo e seus acessórios 

ficará por conta de dotação orçamentária prevista no orçamento do Poder Legislativo. 
Parágrafo Único - O Poder Legislativo destinará, anualmente, em seu orçamento próprio, receita 

para a manutenção das atividades relativas a Urna do Povo.  
 

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.  
 
 
 

Gabinete da Presidência, Amélia Rodrigues, 06 de maio de 2014. 
 

 
Jersonito Góes de Oliveira 

PRESIDENTE 
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LEI Nº 597/14. 
 
 
 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE HORÁRIO 
ESPECIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS POR PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA QUE REQUEIRAM ATENÇÃO 
PERMANENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

Art. 1º - Ao servidor público municipal fica assegurado direito à redução, em 2h (duas horas), da 

carga horária de trabalho, enquanto responsável legal por pessoa com deficiência, que requeira atenção 
permanente. 
 

Art. 2º - Para os fins desta Lei, entende-se por pessoa com deficiência, aquela que requeira 

atenção permanente, devido as situações de deficiência física, sensorial ou mental, nas quais a presença 
de responsável seja indispensável à complementação do processo terapêutico ou à promoção de melhor 
integração do paciente à sociedade. 
 

Parágrafo primeiro - A comprovação de deficiência, como definida no “caput” deste artigo, 

dependerá de inspeção médica e reconhecimento em laudo conclusivo expedido ou homologado pelos 
Órgãos competentes do Município.  
 

Parágrafo segundo - Para ter direito a redução da carga horária, o beneficiado deverá 

encaminhar requerimento ao responsável máximo hierárquico do órgão em que estiver lotado.  
 

Art. 3º - A responsabilidade legal do servidor por outra pessoa decorre de parentesco, adoção, 

tutela, curatela ou outra modalidade de relacionamento prevista na legislação. 
 

Parágrafo único – Na hipótese de filho deficiente, se ambos os pais se enquadrarem no 

benefício sobre o qual dispõe esta lei, caberá somente a um à redução da carga horária prevista 
nesta lei. 

 
Art. 4º - Compete aos Secretários Municipais conceder a redução de carga horária dos 

servidores a eles subordinados. 
 

Art. 5º - O ato de redução da carga horária deverá ser renovado periodicamente, não podendo 

sua validade, a cada deferimento, estender-se por mais de 90 (noventa dias), nos casos de necessidade 
temporária, ou por mais de 01 (um ano), nos casos de necessidade permanente. 
 

Art. 6º - A redução de carga horária se extinguirá com a cessação do motivo que a  

houver determinado, independentemente de qualquer ato extintivo da Autoridade Pública. 
 

Art.7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as 

disposições em contrário. 
 

 
Gabinete da Presidência, Amélia Rodrigues, , 13 de maio /2014. 

 
 
 

Jersonito Góes de Oliveira. 
PRESIDENTE 
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