Câmara Municipal de Campo Formoso
1

Terça-feira • 17 de Setembro de 2019 • Ano IX • Nº 711
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Câmara Municipal de
Campo Formoso publica:
• Lei Nº 027/2019, de 17 de Setembro de 2019 - Dispõe Sobre a
Obrigatoriedade de Instalação de Extintores nas Escolas Públicas
Municipais e dá Outras Providências.
• Portaria Nº 098/2019 - Dispõe Sobre a Concessão de Licença Por Motivo
de Doença, na Forma Que Indica.
• Despacho do Parecer Jurídico N° 08/2019.

Gestor - José Alberto Carvalho Pereira / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. de Comunicação
Loteamento Parque Santa Luzia, nº 22, Campo Formoso - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ISPQDT2IDADT9PJFOXBE6W

Terça-feira
17 de Setembro de 2019
2 - Ano IX - Nº 711

Campo Formoso

Leis
CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPO FORMOSO
ESTADO DA BAHIA
LEI Nº 027/2019
De 17 de setembro de 2019
Projeto de Lei de Autoria do Vereador Antonio Carlos Júnior Nascimento

“Dispõe

sobre

a

obrigatoriedade

instalação

de

extintores

públicas

municipais

de

nas

escolas

dá

outras

e

providências”.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPO FORMOSO,
ESTADO DA BAHIA, José Alberto de Carvalho Pereira, PROMULGA, nos termos
do §7°, do artigo 46, da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei Municipal, aprovada
por esta Edilidade e sancionada tacitamente pela Prefeita Municipal.
Art. 1º - É obrigatória a instalação de extintores nas escolas da rede municipal.
Art. 2º - O tipo e a capacidade dos extintores serão fixados obedecendo-se o
seguinte:
a) o extintor tipo água-gás ou similar será aplicado em princípio de incêndio da
Classe A e deve ter a capacidade mínima de 10 litros;
b) o extintor do tipo espuma ou similar será aplicado em princípio de incêndio da
Classe B e deve ter a capacidade mínima de 10 litros:
c) o extintor do tipo dióxido de carbono (gás carbônico) ou similar será aplicado em
princípio de incêndio das classes B e C e deve ter a capacidade mínima de 4k. de
carga;
d) o extintor do tipo pó químico ou similar será aplicado em princípio de incêndio das
Classes B e C e deve ter a capacidade mínima de 4 Kg de carga.
Art. 3º - Em qualquer unidade escolar, será exigida, no mínimo, uma unidade por
pavimento.
Art. 4º - Os extintores deverão ser localizados obedecendo os seguintes critérios:
a) onde sejam bem visíveis, para que todos fiquem familiarizados com sua
localização;
b) onde haja menor probabilidade de o fogo bloquear seu acesso
c) não ter sua parte superior a mais de 1,80m acima do piso;
d) não estarem localizados nas paredes das escadas:
e) quando sobre rodas, terem sempre garantido livre acesso a qualquer ponto do
estabelecimento;
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f) nos prédios de risco médio e grande, estarem claramente sinalizados e com a
indicação das classes de fogo a que se aplicam.
Art. 5º - Somente serão aceitos os extintores que possuírem o selo atualizado da
Marca de Conformidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Art. 6º - À instalação dos extintores será precedida de apresentação ao órgão
competente, na Secretaria de Administração, do projeto fornecido pela firma
instaladora, a qual deverá anexar o Certificado de Aprovação do órgão delegado pelo
município, consoante suas normas e condições e mediante as normas da ABNT.
Art. 7º - Os responsáveis pela unidade escolar, tais como diretores, coordenadores,
professores, zeladores, porteiros, secretários, segurança e outros, deverão possuir
conhecimento do manuseio e emprego dos extintores, a serem obrigatoriamente
ministrados pela firma instaladora, que emitirá um certificado de curso teórico-prático,
com duração mínima de 04 horas.
Parágrafo Único - As firmas instaladoras deverão possuir credenciação fornecida
pelo órgão delegado pelo município.
Art. 8º - À instalação de extintores deverá ser permanentemente mantida em rigoroso
estado de conservação e funcionamento.
Parágrafo Único - Anualmente, deverá ser encaminhado ao Órgão Fiscalizador do
Município e ao órgão delegado pelo município, atestado da firma especializada e
credenciada, visado representante legal da unidade, sobre o estado de conservação
e funcionamento dos extintores e comprovante de treinamento pessoal.
Art. 9º - Em todos as unidades escolares enquadradas nesta lei, será obrigatória a
existência de um serviço de segurança dirigido por uma firma ou profissionais
especializados, que orientarão a instalação e manutenção dos extintores de incêndio.
Parágrafo Único - A firma ou profissional especializados apresentarão relatórios
semestrais ao órgão competente do município ou ao órgão delegado pelo município.
Art. 10º - A fiscalização será exercida pelo Órgão Fiscalizador do Município ou pelo
órgão delegado pelo município, mediante convênio prévio, que poderão, em qualquer
época, independentemente de comunicação, vistoriar as instalações e submetê-las a
prova de eficiência.
Parágrafo Único - Os elementos investidos da função fiscalizadora poderão vistoriar
qualquer imóvel ou estabelecimentos relacionados com a segurança contra incêndio.
Art. 11º - A unidade tem um prazo de 120 dias após a sanção para se adequar a Lei.
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§ 1º - Esgotado o prazo previsto, toda e qualquer unidade em funcionamento que não
tiver cumprido as exigências desta lei será notificada a cumpri-las, dentro do prazo de
30 dias, pelo órgão designado pela secretaria de administração do município.
§ 2º - Findo o prazo da notificação e constatado o não cumprimento da mesma, a
unidade fechará por tempo determinado, até a regularização.
Art. 12º - Caberá ao município, através da secretaria de educação, a implantação,
fiscalização e vistorias.
Art. 13º - Esta Lei entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação.
Art. 14º - Revogam-se as disposições em contrário.
Campo Formoso - BA, Gabinete do Presidente, 17 de setembro de 2019.

José Alberto de Carvalho Pereira
Presidente
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Portarias
CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPO FORMOSO
ESTADO DA BAHIA
Gabinete da Presidência
PORTARIA Nº 098/2019

“Dispõe sobre a concessão de
licença por motivo de doença, na
forma que indica.”
O Presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, Estado da Bahia, JOSÉ
ALBERTO DE CARVALHO PEREIRA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,

CONSIDERANDO o atestado médico apresentado pelo Vereador Luciano
Carvalho Jatobá, no bojo do qual informa que o Edil deve ser afastado das atividades
laborativas por tempo ainda indeterminado,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA a sua Excelência, o
Vereador Luciano Carvalho Jatobá, nos termos do art. 38, I, da Lei Orgânica
Municipal e do art. 79, I, do Regimento Interno dessa Casa de Leis.

Parágrafo Único: A licença permanecerá vigente enquanto perdurar o estado de
enfermidade do Vereador licenciado, podendo ser revogada mediante apresentação
de laudo médico que ateste a possibilidade de retorno às suas atividades.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas
as disposições em contrário.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Campo Formoso - BA, Gabinete da Presidência, em 17 de setembro de 2019.

Jose Alberto de Carvalho Pereira
Presidente
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Atos Administrativos

CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPO FORMOSO
ESTADO DA BAHIA
Gabinete da Presidência

DESPACHO

Sua Excelência, o Vereador Luciano Carvalho Jatobá, com
assento nesta Casa Legislativa, encaminhou, na presente data, atestado
médico, no bojo do qual informa que o sobredito Edil, encontra-se
internado no Hospital Santa Izabel, em recuperação de cirurgia
cardiovascular realizada em 04/09/2019.

Registra-se, inicialmente, que não há necessidade de
encaminhamento do documento ora protocolado para consulta à
Procuradoria da Câmara Municipal, visto que o órgão fragmentário interno
já elaborou, em data recente, o parecer jurídico n° 08/2019, acerca dos
procedimentos a serem adotados pelo Poder Legislativo Municipal, em
caso de requerimento de vereador solicitando licença por motivo de doença
devidamente comprovado, para pagamento dos seus subsídios, bem como
para a convocação de suplente.

Ante o exposto, considerando que consta no atestado
médico apresentado que não há previsão de alta hospitalar, devendo o Edil
ser afastado das atividades laborativas por tempo ainda indeterminado,
CONCEDO LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA a sua Excelência, o
Vereador Luciano Carvalho Jatobá, nos termos do art. 38, I, da Lei
Orgânica Municipal e do art. 79, I, do Regimento Interno dessa Casa de
Leis.
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CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPO FORMOSO
ESTADO DA BAHIA
Gabinete da Presidência
Ademais, anuindo e aderindo às diretrizes tracejadas pela
Procuradoria Jurídica Cameral, o ônus do pagamento do vereador
licenciado deverá ser arcado pela Câmara Municipal, durante os 15
(quinze) primeiros dias de afastamento, devendo após esse prazo, ser
encaminhado ao Instituto Nacional de Previdência Social – INSS.

Utilize-se este despacho como ofício para notificar o
licenciado, Vereador Luciano Carvalho Jatobá, para tomar ciência da
posição da Câmara Municipal de Campo Formoso, anexando o parecer que
embasa esta decisão.

Campo Formoso, em 17 de setembro de 2019.

Jose Alberto de Carvalho Pereira
Presidente
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