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Alagoinhas, 28 de novembro de 2017

ExcELENTÍsslrrlo SENHoR pRESTDENTE oe cÂuaRA DE vEREADoRES

DE

ALAGOINHAS.
CAMARA MUNICIPAL DE

ALAGOIi, , I

Sr. Presidente,
Encaminhamos a essa Egregia Casa Legislativa
manutenção dli
presente Projeto de Lei Complenrentar, que trata d solicitação
Sigla - SEDEA Secretaria Municipal de Desenvo
Desenvolvimento EconÔmlccr
Arnbiente - altera seu significado para Secretaria de-.,..8r
justificativa
principal
inserir mais um caigo
Emprego e Meio Ambiente, tendo como
de diretoria de lndustria Comércio serviços e Meio Ambiente, além dos que ja

existem, trazendo a Secretaria, um maior dinamismo, onde desta fornra,
proporcionará um maior direcionamento, e um melhor atendimento, aos serviçcs
prestados à população de Alagoinhas/Ba, podendo ainda, captar rectrr"::.o:
federais/Estaduais, que irão potencializar o desenvolvimento econômico, soctal .:
geração de empregos.
Estas são, portanto, as razÕes para a apresentação do Projeto de Lei Complementar
ora encaminhado à elevada apreciação dos membros dessa Casa.
Na oportunidade, renovamos protestos de estima e consideração.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N.?IL nofi

,.ALTERA A LEI COMPLEMENTAR 086/12, CRIA
DIRETORIA E MODIFICA O SIGNIFICADO DA

SIGLA SEDEA, PARA SECRETARIA

DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EMPREGO
E MEIO AMBIENTE."

DA BAHIA' USANdO dAS
O PREFEITO DO MUNIC|PIO DE ALAGOINHAS, ESTADO
faço saber que a
,trluriçous que lhe são conferidas pela Lei orgânica. do Munrcípio'
ôarui, Municipal decreta e eu sanciono a presente lei:

inciso lV do Art. 19 oa tei
Art. 10. Fica mantida a letra L, item ll, Art 4o e altera o

- com a arteração de seu signifrcarri-r
de Desenvolvimento Econôrnico Emprego e Meio

comprementar 086/2012, de criação da sEDEA

para secretaria Municipal

AmbientenãomaisexistindoosignificadodeSecretariaMunicipalde
da Diretorra de
também o nome
Desenvolvimento EconÔmico e Meio Ambiente, como
para Diretoria de Serviços e Meio
lndústria, comércio serviços e Meio Arnbiente,
Ambiente.

§lo.FicacriadaaDiretoriadelndustriaComercioeEmprego.

tem por final,idade' propor
| - A Diretoria de lndústria, comércio e Emprego
dã emprego e renda' Atuar junto
niveis
alternativas que possibilitem incremán1o Oo.

empregos ameaçados t'rii
a organis.o, puãl;; ; privádos visando preservar
e outros' sugerir e formtrlar
decorrência

de fatores econÔmtcos, tecnologicos

para categoria de trabalhadores errl
atividades que ensejam alternativas de emprego
e deserrvolver propostas na área dtr
desvantagem no Ãércaoo de trabalho; Étrborãr
da força de

visando a colocação
intermediação de emprego formal e informal
de desocupação e ausência dr:
trabalho, contribuindo para diminuii o período
para combate.r ,situaçÕes de
rendimentos; Formular e propor ãôout'" medidas
parceria com entidades' orgãos
desemprego em massa ou localizãào, buscando e renda no Estado no senttdr:
publicos e oNG',s; Fomentar a geração de emprego
de cidaãania e desconcentração espar;ial
de favorecer o acesso aos direitós úàroo.
e micro-empreendimentor;
do desenvolvimento, através do apoio aos pequenos
e/our comissÕes municipars 'ig'
econÔmicos; Fomentar a criação cle conselhos
pún"í;^"r,í/":xecuçâo de políticas publioas de
trabatho, bem como assessora, no
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trabalho e renda; Proceder atendimento aos trabalhadores, visando a habilitaçào
para o recebimento do seguro-desemprego; Acompanhar a execução e divulgação
das informaçôes, estudos e pesquisas do mercado de trabalho; Apoiar a
implantação e funcionamento dos Postos de Atendimento do slNE, orientando
acompanhando e avaliando a execução das açôes inerentes aos mesmos
|

- Cria '1 (uma) vaga para o cargo de Coordenador -

CC-3

20 - Fica condicionado a nomeação dos cargos a serem criados, em
àecorrência da realização de convênio entre o Município de Alagoinhas/Ba, e o
Ministério do Trabalho e EmPrego.
Art. 20. Esta Lei entra em vigor 01 de janeiro de 2018.

§

Art.3o. Revogam-se as disposiçÕes em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIP

JOAQUIM

DE ALAGOINHAS, 28 de novembro de 201-/

NO CARDOSO NETO

ito Municipal

J

ES'IADO DA BAITIA
PREFEITURA MI.JNICIPA L DE ALAGOIN IIAS

GABINIITE DO PRIIFEI'TO

ANEXO XIV
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
EMPREGO E MEIO AMBIENTE - SEDEA

UNIDADE
4. DIRETORIA DE SERVIÇO E MEIO AMBIENTE

5.

DIRETORIA

SIMBOLO

cc-2

QI t^

onoE

Alteração cdo
nome da
Diretoria

DE INDUSTRIA, COMERCIO E

i

I
I
i

EMPREGO

i
I

I

Diretor

cc -2

01

Coordenador

cc-3

01
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