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Leis

Lei________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA
ESTADO DA BAHIA

Lei nº 656/2022, de 13 de abril de 2022.
“Dispõe sobre a criação do
Programa Guarda Mirim no
âmbito do Município de
Santa Cruz da Vitória/BA e
dá outras providências.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA, Estado da Bahia,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º – Fica criado Programa denominado “Guarda Mirim Santacruzense –
GMS” no âmbito do Município de Santa Cruz da Vitória – Bahia, embasado na
Constituição Federal, art. 7º, XXXIII e no art. 68 do Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA.
Art. 2° – A Guarda Mirim Santacruzense será administrada pela Coordenação da
Guarda Mirim, devidamente nomeada pelo Chefe do Poder Executivo.
Art. 3º - Compete à Coordenação da Guarda Mirim administrar, coordenar,
fiscalizar, ordenar e controlar os projetos propostos.
Parágrafo Único – A Coordenação da Guarda Mirim será subordinada à Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
Art. 4° – São atribuições do Coordenador da Guarda Mirim:
I – Elaborar e executar o programa anual de atividades da Guarda Mirim;
II – Elaborar e apresentar à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
o relatório anual de suas atividades;
III – Articular-se com Instituições Públicas e Privadas para mútua colaboração de
interesses comuns, celebração de convênios, contratos, parcerias e outros
assemelhados;
IV – Expedir ordens internas, estabelecendo normas e resolvendo as questões de
ordem;
V – Desenvolver trabalhos para seleção de patrocinadores e parcerias;
VI – Cumprir e fazer cumprir o regulamento, autorizar, viabilizar e elaborar o
planejamento estratégico econômico financeiro anual da Guarda Mirim;
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VII - Representar a Guarda Mirim, nos eventos e programas e perante autoridades
e poderes públicos;
VIII – Convocar e presidir reuniões;
IX – Assinar as correspondências expedidas.
Art. 5º – Trata-se de movimento que tem como missão, prestar auxílio à criança e
ao adolescente em seu desenvolvimento, caráter, intelecto, físico e, de forma especial,
tornar-se útil para a sua comunidade, participando dos eventos cívicos e sociais,
recepcionando autoridades e comunidade no geral.
Art. 6° - São objetivos do Programa:
I - Zelar pelo bem-estar e pela moral dos menores de ambos os sexos, entre 09 e
14 anos, residentes no Município de Santa Cruz da Vitória/BA;
II - Proporcionar a integração entre o Programa, a família e a comunidade, com a
criação de circuitos alternativos de vivência e convivência de menores entre 09 e 14
anos de idade;
III - Orientar e despertar nos menores sob sua responsabilidade o sentimento de
cumprimento do dever e a necessidade de sua formação integral, proporcionando-lhes a
frequência às atividades escolares, cívicas, socioculturais, esportivas, recreativas e de
disciplina e respeito às autoridades;
IV - Orientar e despertar no adolescente assistido o sentido de pertencimento, de
cidadania, de solidariedade, de paz e justiça, no cumprimento de suas obrigações
diárias;
V - Promover o desenvolvimento dos beneficiários, ajudando-os na formação de
seu caráter, na sua integração à sociedade, através de ações nas áreas de saúde,
educação, assistência e profissional;
VI - Acompanhar a frequência e o desenvolvimento escolar do adolescente
beneficiário, proporcionando o reforço escolar, bem como ações cívicas, socioculturais,
esportivas, recreativas com vistas a sua formação integral
Art. 7° - Podem participar do programa instituído por esta Lei, os jovens, de ambos
os sexos, em idade compreendida entre 10 (dez) e 14 (quatorze) anos, inclusive,
matriculados em estabelecimentos de ensino regular, desde que residentes e
domiciliados nesta cidade e selecionados através de critérios editados no regulamento
da Guarda Mirim Santacruzense e de acordo as exigências do ECA.
Art. 8°- Para o ingresso nos 60% (sessenta por cento) das vagas na Guarda Mirim
Santacruzense, o menor deve ser carente, beneficiário de programa social e tem que
cumprir os preceitos e normas exigidos pelo Regulamento Interno da Guarda Mirim
Santacruzense, além de possuir boa média/nota na escola;
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Art. 9°- Os 40% (quarenta por cento) das vagas remanescentes serão preenchidos
por jovens não beneficiários de programas sociais, devidamente inscritos no programa
de seleção e que tenham tirado notas acima da média no curso preparatório para
Guarda Mirim Santacruzense.
Parágrafo único – Os membros da Guarda Mirim Municipal carente, beneficiário de
programa social que preencherão 60% (sessenta por cento) das vagas receberão um
cartão fidelidade, como a uma bolsa incentivo mensal, podendo este, ser gasto em
alimentação, material escolar e/ou atividades recreativas (parques e clubes) em
estabelecimentos previamente cadastrados, ficando a família obrigada a prestar contas
do gasto até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte, a fim de garantir a transferência do
valor do mês seguinte;
Art. 10 - A dotação orçamentária para o desenvolvimento do Programa, incluindose o fornecimento de uniforme, alimentação e demais materiais necessários, terá rubrica
própria no âmbito da Guarda Municipal, esta consignada na lei orçamentária municipal,
podendo o Poder Executivo abrir créditos adicionais suplementares, bem como poderá o
Programa receber recursos de outros órgãos públicos ou privados.
Art. 11 – O grupo selecionado da Guarda Mirim Santacruzense terá o máximo 16
(desesseis) participantes, 10 (dez) beneficiários de programas sociais e 06 (seis) da
comunidade geral.
Art. 12 – O menor não carente poderá participar da Guarda Mirim Santacruzense,
desde que seja partícipe do curso de formação para Guarda Mirim e que seja aprovado
com notas acima da média e que passe por uma Comissão Especial de Avaliação
(CEA), nomeada pelo Chefe do Poder Executivo;
Art. 13 – Os princípios básicos e as regras do grupo serão definidos em Estatuto
Próprio Guarda Mirim Santacruzense, o qual será elaborado e aprovado pelo Conselho
Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CMDCA) após a publicação
desta Lei;
Art. 14 - Será formada Comissão, nomeada pelo Prefeito Municipal, que deverá,
dentro de um prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação desta Lei, elaborar as
normas regulamentares que deverão ser aprovados por Decreto Municipal.
Art. 15 - Esta Lei será regulamentada por Decreto do Executivo naquilo que
couber.
Art. 16 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Santa Cruz da Vitória/BA, 13 de abril de 2022.
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MAURÍCIO LOPES DOS SANTOS
Prefeito
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Lei________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA
ESTADO DA BAHIA
Lei nº 657/2022, de 10 de novembro de 2022.
“Concede
ajuste
salarial
a
Servidores Públicos do Município
de Santa Cruz da Vitória/Ba.”
O Prefeito do Município de Santa Cruz da Vitória, Estado Federado da Bahia, no pleno
exercício de suas atribuições legais, apresenta a esta Colenda Câmara Municipal o
seguinte Projeto de Lei para apreciação, deliberação e esperada aprovação de seus
membros:
Art. 1º Fica concedido ajuste salarial de 12,03% (doze, vírgula três por cento), sobre o
vencimento básico, dos Servidores Públicos Municipais, ocupantes dos cargos insertos no
anexo I desta Lei.
Parágrafo único – Os demais Cargos não alcançados por deste normativo, assim o são,
em razão das suas especificidades e estritas vinculações a Fundos exclusivos e
Programas próprios.
Art. 2º O percentual de que trata o art. 1º, será efetivamente pago da forma seguinte:
I - 6% (seis por cento), integrados à folha de pagamentos do mês de Setembro do
corrente ano;
II – 6,03% (seis, vírgula três por cento), integrados à folha de pagamento do mês
de Novembro/2022.
Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, com previsão no Orçamento vigente e de acordo com o
Impacto Orçamentário Financeiro.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus legais a partir
de 01 de Setembro de 2022.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Cruz da Vitória/Ba, em 10 de novembro de 2022.

Maurício Lopes dos Santos
Prefeito Municipal
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ANEXO I

Relação dos Cargos:
1. Técnicos Administrativos
2. Técnicos Enfermagem
3. Auxiliar Enfermagem
4. Técnico Programas Assistenciais
5. Técnico Controladoria Geral
6. Técnico Segurança do Trabalho
7. Pedreiro
8. Carpinteiro
9. Agente de Tributos
10. Motorista
11. Encanador
12. Eletricista
13. Operador de Máquina
14. Assistente Administrativo
15. Agente Ambiental
16. Pintor
17. Técnico em Contabilidade
18. Técnico Bolsa Família
19. Técnico do BPC
20. Fiscal Sanitário
21. Assistente de Comunicação
22. Secretário da Junta de Serviço Militar
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 446/2022
25 DE SETEMBRO DE 2022.

SENHOR PRESIDENTE,
SENHORAS E SENHORES VEREADORES.

Recebam inicialmente nossas mais cordiais saudações, oportunidade em que viemos
apresentar o Projeto de Lei nº 446/2022, com a seguinte:

JUSTIFICATIVA

Através da presente mensagem, apresentamos o Projeto de Lei, em caráter de Urgência,
que tem por objetivo conceder ajuste salarial aos Servidores Públicos Municipais,
conforme descrição no anexo I.
Sabe-se da importância da valorização de nosso quadro funcional, sobretudo aqueles
integrantes das menores faixas salariais do Município, pela sua dedicação e
comprometimento com os serviços, porém, a Administração Municipal deve levar a
valorização profissional e a prestação de seus serviços, de forma equilibrada, não
comprometendo nenhuma delas. O ajuste estão dentro das condições financeiras e
planejados em nosso orçamento, auxiliará o servidor e não comprometerá o Município
financeiramente, que continuará entregando serviços públicos de qualidade, com seu
quadro funcional devidamente valorizado.
Atenciosamente,

Maurício Lopes dos Santos
Prefeito Municipal
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