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LEI MUNICIPAL Nº 442 DE 01 DE ABRIL DE 2021
EMENTA: Institui o sistema de coleta
seletiva dos resíduos secos a Campanha
Permanente
e
de
Incentivo
às
Cooperativas ou Associações de Coleta
Seletiva no Município de Jussari e, dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUSSARI, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, faz saber
que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte lei:
Art. 1º - Para efeito do disposto nesta Lei, ficam estabelecidas as seguintes definições:
I -

LIXO SECO RECICLÁVEL: resíduos secos provenientes de residências ou de

qualquer outra atividade que gere resíduos com características assemelhadas;
II - BACIAS DE CAPTAÇÃO DE RESÍDUOS: parcelas da área urbana municipal,
vinculadas aos Pontos de Entrega Voluntária para entrega de pequenos volumes, que
serão disponibilizadas aos Grupos de Coleta Seletiva Solidária para a captação de lixo
seco reciclável;
III - PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA: equipamentos públicos destinados ao
recebimento de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, que serão
disponibilizados aos Grupos de Coleta Seletiva Solidária para a captação de lixo seco
reciclável;
IV - COOPERATIVAS OU ASSOCIAÇÕES DE COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA: grupos
reconhecidos pelos órgãos municipais competentes como formados por cidadãos
necessitados de ocupação e renda, organizados em Grupos de Coleta Seletiva Solidária.
V - POSTOS DE COLETA SOLIDÁRIA: instituições públicas ou privadas (escolas,
igrejas, empresas, associações e outras) captadoras do lixo seco reciclável, participantes
voluntárias do processo de coleta seletiva solidária estabelecido por esta Lei;

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
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Art. 2º - Esta lei estabelece as diretrizes municipais para a universalização do acesso ao
serviço público de coleta seletiva de lixo seco reciclável de Jussari, definindo que este
será estruturado com:
I - priorização das ações geradoras de ocupação e renda;
II - compromisso com ações alteradoras do comportamento dos munícipes perante os
resíduos que geram;
III - incentivo à solidariedade dos cidadãos e suas instituições sociais com a ação de
associações formadas por cidadãos necessitados de ocupação e renda;
IV -

reconhecimento das associações e cooperativas como agentes ambientais da

limpeza urbana, prestadores de serviço de coleta de resíduos à municipalidade;
V - desenvolvimento das ações de inclusão e apoio social.
Art. 3º - Os geradores de resíduos domiciliares ou assemelhados são os responsáveis
pelos resíduos de suas atividades e pelo atendimento das diretrizes do serviço público de
coleta seletiva de lixo seco reciclável, quando usuários da coleta pública.

CAPÍTULO II
DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA SELETIVA

Art. 4º - O serviço público de reciclagem do lixo seco do Município de Jussari será
prestado por cooperativas e associações de catadores.
§ 1º - As Cooperativas ou Associações de Coleta Seletiva agregarão ao serviço de coleta
seletiva, nas regiões sob sua responsabilidade, programas específicos de informação
ambiental voltados aos munícipes atendidos.
§ 2º - As Cooperativas ou Associações de Coleta Seletiva poderão, nos Pontos de
Entrega Voluntária e nos Galpões de Triagem viabilizados pela administração municipal,
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utilizar espaços designados para operacionalização da coleta, triagem e comercialização
do lixo seco reciclável oriundo dos domicílios e dos Postos de Coleta.
Art. 5º - O serviço de coleta realizado pelas Cooperativas ou Associações de Coleta
Seletiva em domicílios e estabelecimentos já atendidos pela coleta convencional poderá
receber auxílio do Poder Público Municipal, por meio de Termos de Cooperação ou
similares, em conformidade com a legislação federal específica.
Art. 6º - A administração municipal buscará o desenvolvimento de ações inibidoras de
práticas não admitidas como armazenamento de resíduos em domicílios, com finalidade
comercial ou que propiciem a multiplicação de vetores ou outros animais nocivos à saúde
pública.

CAPÍTULO III
DO PLANEJAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA SELETIVA

Art. 7º - O planejamento do serviço público de coleta seletiva de lixo seco reciclável será
desenvolvido visando a universalização de seu alcance, com a consideração, entre
outros, dos seguintes aspectos:
I - necessário atendimento de todos os roteiros na área atendida pela coleta regular no
município e de todos os Postos de Coleta Solidária estabelecidos;
II - setorização da coleta seletiva a partir da ação dos Grupos de Coleta e dos Pontos de
Entrega Voluntária com uso a eles cedidos.
Parágrafo único - O planejamento do serviço definirá, em função do avanço geográfico
da implantação da coleta seletiva solidária, o desenvolvimento das ações inibidoras das
práticas descritas no art. 6º.
Art. 8º - O planejamento e o controle do serviço público de coleta seletiva serão de
responsabilidade da instância de gestão definida no art. 16 desta lei, garantida a
participação das Cooperativas ou Associações de Coleta Seletiva e de outras instituições
sociais envolvidas com a temática.
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CAPÍTULO IV
DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS

Art. 9º - Os contratos e ou termos de parceria estabelecidos com as Cooperativas ou
Associações de Coleta Seletiva Solidária, para a prestação do serviço público de coleta
seletiva de lixo seco reciclável, poderão prever, entre outros, os seguintes aspectos:
I -

medidas de apoio às Cooperativas, Associações e similares com vista ao

desenvolvimento de atividade de abrangência municipal, o que poderá se dar através da
cedência de espaços, transportes dos resíduos até local de triagem, e afins;
II - o controle das atividades e metas a serem atingidas, visando evitar a geração de
rejeitos, em obediência às metas traçadas no planejamento do serviço;
III - a previsão do desenvolvimento, pelas entidades em parceria com o Poder Público,
de trabalhos de informação ambiental;
IV - a obrigatoriedade dos cooperados ou associados com a manutenção dos filhos em
idade escolar matriculados e frequentando o ensino regular.
Art. 10 - Será responsabilidade das Cooperativas ou Associações de Coleta Seletiva
propiciar:
I - a inclusão dos catadores informais não organizados nos Grupos de Coleta e nos
trabalhos desenvolvidos nos locais de triagem;
II - a educação continuada dos seus integrantes e sua capacitação nos aspectos sociais
e econômicos.
Parágrafo único – Esta responsabilidade será monitorada pelo órgão municipal
responsável pelo acompanhamento das ações das Cooperativas e Associações.
Art. 11 - As ações das Cooperativas ou Associações de Coleta Seletiva serão apoiadas e
estimuladas na sua criação, organização e funcionamento pela administração pública
municipal.
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Art. 12 – A administração pública municipal deverá incentivar as Cooperativas ou
Associações de Coleta Seletiva, com o objetivo de:
I - estimular a geração de emprego e renda;
II - fomentar a formação de cooperativas de trabalho;
III - resgatar a cidadania através do direito básico ao trabalho;
IV - promover a educação ambiental; e
V - propiciar a defesa do meio ambiente através de coleta seletiva e reciclagem de lixo.
Art. 13 - As ações de incentivo as Cooperativas ou Associações de Coleta Seletiva
incluirão:
I - apoio a formação de cooperativas de trabalho, visando a implementação progressiva
de coleta seletiva de lixo por meio dos participantes dessas cooperativas;
II - estimular a triagem e reciclagem do material coletado através de unidades a serem
operadas pelas próprias cooperativas de trabalho;
III - fomentar o desenvolvimento de atividades de educação ambiental.

CAPÍTULO V
DOS ASPECTOS TÉCNICOS

Art. 14 - O serviço público de coleta seletiva será implantado e operado em
conformidade com as normas e regulamentos técnicos.
Parágrafo único - Os operadores dos Locais de Triagem terão obrigação de promover o
manejo integrado de pragas, conforme exigências pela vigilância sanitária.
Art. 15 - As Cooperativas ou Associações de Coleta Seletiva, sob pena de rescisão do
contrato, estarão obrigadas a orientar seus cooperados ou associados quanto à proibição
de:
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I - uso de procedimentos que causem a destruição dos dispositivos condicionadores dos
resíduos domiciliares ou assemelhados;
II - sujar as vias públicas durante a carga ou transporte dos resíduos;
III – descumprir as finalidades do programa de coleta seletiva e reciclagem.

CAPÍTULO VI
DA PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃOS E AGENTES MUNICIPAIS NO CONTROLE

Art. 16 - O serviço público de coleta seletiva será gerido pelo setor ambiental do
Município.
§ 1º - O setor ambiental será responsável pela coordenação das ações, integrando-as
com outras iniciativas municipais, notadamente as relativas à coleta diferenciada dos
resíduos da construção civil e resíduos volumosos.
§ 2º - O setor ambiental deverá buscar a incorporação e participação dos órgãos
municipais responsáveis pelas ações de planejamento, meio ambiente, limpeza urbana,
assistência social, políticas para a saúde pública e educação.
§ 3º - Estará garantida a participação das Cooperativas ou Associações de Coleta
Seletiva e de outras instituições sociais envolvidas com a temática, nas reuniões para
avaliação dos serviços e metas a serem atingidas.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 17 – As Cooperativas e Associações de Coleta Seletiva não possuirão qualquer
vínculo com o Poder Público, ressalvada eventual formalização de termo de cooperação,
parceria, contrato ou outro similar.
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Art. 18 - Os órgãos públicos da administração municipal deverão implantar, em cada
uma de suas instalações, procedimentos de coleta seletiva dos resíduos de
características domiciliares gerados em suas atividades.
Parágrafo único - Os resíduos segregados serão destinados exclusivamente às
Cooperativas ou Associações de Coleta prestadoras do serviço de reciclagem de coleta
seletiva e resíduos secos recicláveis.
Art. 19 - A adoção dos princípios fundamentais anunciados nesta lei, não elimina a
possibilidade do desenvolvimento de ações específicas de instituições privadas, com
objetivos diferenciados dos estabelecidos para o serviço de coleta seletiva e destinação
de resíduos sólidos.

CAPÍTULO VIII
FISCALIZAÇÃO E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art. 20 - Cabe aos órgãos de fiscalização do município, no âmbito da sua competência, o
cumprimento das normas estabelecidas nesta Lei e aplicação de sanções por eventual
inobservância.
Art. 21 - No cumprimento da fiscalização, os órgãos competentes do município devem:
I - orientar e inspecionar os geradores, transportadores e receptores de lixo seco
reciclável quanto às normas desta Lei;
II - expedir notificações, autos de infração e afins acerca de irregularidades constatadas.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22 - É dever dos munícipes proceder na separação do lixo produzidos em suas
residências ou estabelecimentos, de acordo com a orientação do Poder Público, tanto
quanto aos tipos de materiais como em relação aos dias de coleta.
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Art. 23 – Esta Lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo Municipal, através de
Decreto, inclusive para fixação de penalidades do tipo multa para os cidadãos que
descumprirem com o Programa de Coleta Seletiva.
Art. 24 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JUSSARI, Estado Federado da Bahia, 01 de
abril de 2021.

ANTONIO CARLOS BANDEIRA VALETE
Prefeito
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LEI MUNICIPAL Nº 443 DE 06 DE ABRIL DE 2021

EMENTA: Dispõe sobre a reestruturação do
Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação –
CACS-FUNDEB do Município de Jussari-BA,
em conformidade com o artigo 212-A da
Constituição Federal, regulamentada na
forma da Lei Federal nº 14.113, de 25 de
dezembro de 2020, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUSSARI, ESTADO FEDERADO DA BAHIA, faz saber
que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e ele sanciona a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação no Município de Jussari - CACS-FUNDEB, criado nos termos da Lei nº
14.666, de 10 de janeiro de 2008, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição
Federal, regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, 25 de dezembro de 2020, fica
reestruturado de acordo com as disposições desta lei.
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Educação de Jussari integra a Câmara
específica de Acompanhamento e de Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação –
CACS/FUNDEB.
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CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 2º - O Conselho a que se refere o art. 1º é constituído por 14 (catorze) membros
titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e
indicação a seguir discriminadas:
a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da
Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;
b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;
c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;
d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas
públicas;
e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais 1 (um)
indicado pela entidade de estudantes secundaristas.
g) 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação (CME);
h) 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990, indicado por seus pares;
i) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil;
k) 1 (um) representante das escolas do campo;
§1°. Os membros titulares que serão indicados pelo conjunto dos estabelecimentos, farão
o processo eletivo organizado para escolha do Presidente.
§ 2º. A indicação referida no caput deste artigo, para os mandatos posteriores ao
primeiro, deverá ocorrer em até vinte dias antes do término do mandato vigente, para a
nomeação dos conselheiros que atuarão no mandato seguinte.
§ 3º. Os conselheiros de que trata o caput deste artigo deverão guardar vínculo formal
com os segmentos que representam, devendo esta condição constituir-se como prérequisito à participação no processo eletivo previsto no § 1º.
§ 4º. São impedidos de integrar o Conselho do Fundeb:
I - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, do Prefeito e do VicePrefeito, e dos Secretários Municipais;
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II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que
prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do
Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, desses
profissionais;
III - estudantes que não sejam emancipados; e
IV - pais de alunos que:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito do
Poder Executivo Municipal; ou
b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal.
§ 5°. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil
poderá acompanhar as reuniões do conselho com direito a voz.
§ 6º. O presidente do conselho será eleito por seus pares em reunião do colegiado,
sendo impedido de ocupar a função o representante do governo gestor dos recursos do
Fundo no âmbito do Município.
§ 7º. As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo:
a) são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº
13.019, de 31 de julho de 2014;
b) desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo conselho;
c) devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano contado da data de
publicação do edital;
d) desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos
públicos;
e) não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho ou como
contratadas da Administração da localidade a título oneroso.

Art. 3º - O suplente substituirá o titular do Conselho do Fundeb nos casos de
afastamentos temporários ou eventuais deste, e assumirá sua vaga temporariamente (até
que seja nomeado outro titular) nas hipóteses de afastamento definitivo decorrente de:
I – desligamento por motivos particulares;
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II – rompimento do vínculo de que trata o § 3º, do art. 2º; e
III – situação de impedimento previsto no § 4º, do art.2° incorrida pelo titular no decorrer
de seu mandato.
§ 1º Na hipótese em que o conselheiro titular e/ou suplente incorrerem na situação de
afastamento definitivo descrito no art. 3º, a instituição ou segmento responsável pela
indicação deverá indicar novos representantes para o Conselho do Fundeb.
Art. 4º - O mandato dos membros do Conselho será de 4 (quatro) anos, vedada a
recondução para o próximo mandato.
§1° - O primeiro mandato dos membros do Conselho terá validade até a data de
31/12/2022, sendo um mandato para regularização da nova lei.
§2° - A partir do dia 01/01/2023, o mandato será de 4 (quatro) anos, sendo vedada a
reeleição.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DO FUNDEB

Art. 5º - Compete ao Conselho do FUNDEB:
I – acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do
Fundo;
II – supervisionar a realização do Censo Escolar e a elaboração da proposta
orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de concorrer para o
regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros
que alicerçam a operacionalização do Fundeb;
III – examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados
relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo;
IV – emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do Fundo, que deverão
ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo Municipal; e
V – aos conselhos incumbe, também, acompanhar a aplicação dos recursos federais
transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE e
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do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens
e Adultos - PEJA e, ainda, receber e analisar as prestações de contas referentes a esses
Programas, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e
encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.
VI - outras atribuições que a legislação específica eventualmente estabeleça;
Parágrafo único. O parecer de que trata o inciso IV deste artigo deverá ser apresentado
ao Poder Executivo Municipal em até trinta dias antes do vencimento do prazo para a
apresentação da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado/Municípios.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º - O Conselho do Fundeb terá um Presidente e um Vice-Presidente, ambos eleitos
por seus pares.
Parágrafo único. Estão impedidos de ocupar a Presidência e a Vice-presidência os
conselheiros designados nos termos do art. 2º, alínea a, desta lei.
Art. 7º - Na hipótese em que o membro que ocupa a função de Presidente do Conselho
do Fundeb incorrer na situação de afastamento definitivo previsto no art. 3º, a
Presidência será ocupada pelo Vice-Presidente.
Art. 8º - No prazo máximo de 30 (trinta) dias após a instalação do Conselho do Fundeb,
deverá ser aprovado o Regimento Interno que viabilize seu funcionamento.
Art. 9º - As reuniões ordinárias do Conselho do Fundeb serão realizadas trimestralmente,
com a presença da maioria de seus membros, e, extraordinariamente, quando
convocados pelo Presidente ou mediante solicitação por escrito de pelo menos um terço
dos membros efetivos.
Parágrafo único. As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes,
cabendo ao Presidente o voto de qualidade, nos casos em que o julgamento depender de
desempate.
Art. 10 - O Conselho do Fundeb atuará com autonomia em suas decisões, sem
vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal.
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Art. 11 - A atuação dos membros do Conselho do Fundeb:
I - não será remunerada;
II - é considerada atividade de relevante interesse social;
III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou
prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro, e sobre as pessoas
que lhes confiarem ou deles receberem informações; e
IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de
servidores das escolas públicas, no curso do mandato:
a) exoneração de ofício ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou
transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;
b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades do conselho; e
c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do
mandato para o qual tenha sido designado.
V - veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do
Conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares.
Art. 12 - O Conselho do Fundeb não contará com estrutura administrativa própria,
devendo o Município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução
plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados
cadastrais relativos à sua criação e composição.
Parágrafo único. A Prefeitura Municipal deverá ceder ao Conselho do Fundeb um
servidor do quadro efetivo municipal para atuar como Secretário Executivo do Conselho.
Art. 13. O Conselho do Fundeb poderá, sempre que julgar conveniente:
I - apresentar, ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo
manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do
Fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet;
II - por decisão da maioria de seus membros, convocar o Secretário Municipal de
Educação, ou servidor equivalente, para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de
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recursos e a execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada
apresentar-se em prazo não superior a trinta dias.
III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente
concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 (vinte) dias,
referentes a:
a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeados com
recursos do Fundo;
b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar
aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade
ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados;
c) documentos referentes a convênios do Poder Executivo com as instituições
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos que são contempladas
com recursos do Fundeb;
d) outros documentos necessários ao desempenho de suas funções;
IV - realizar visitas e inspetorias in loco para verificar:
a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares
com recursos do Fundo;
b) a adequação do serviço de transporte escolar;
c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do
Fundo.
Art. 14 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão em sítio
na internet informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento dos
respectivos conselhos de que trata esta Lei, incluídos:
I - nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam;
II - correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho;
III - atas de reuniões;
IV - relatórios e pareceres;
V - outros documentos produzidos pelo conselho.
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Art. 15 - Durante o prazo previsto no § 3º do art. 2º, os representantes dos segmentos
indicados para o mandato subsequente do Conselho deverão se reunir com os membros
do Conselho do Fundeb, cujo mandato está se encerrando, para transferência de
documentos e informações de interesse do Conselho.
Art. 16 – Ficam revogadas as disposições em sentido contrário, em especial a Lei
Municipal nº 270/2007.
Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE JUSSARI, Estado Federado da Bahia, 06 de
abrl 2021.

ANTONIO CARLOS BANDEIRA VALETE
Prefeito
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