
a

) ii")+ ''''' ('

:l*üüV
PT'SIJCAüS ET4

- ls. r-ç)- lzs zz
a IosYtü trvrt*í

M$ê hqLn

\-

Estado da Bahia

Prefeirura Municipal de São Francisco
do Conde

O PREFEITO DO MUNTCíPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, EStAdO dA

Bahia, no uso de suas atribuições legais que Ihe são conferidas pelo inciso Vl, do art.

75, da Lei Orgânica Municipal e demais legislaçÕes pertinentes, faço saber que a

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

m Fica alterado o inciso lll, do atl.20, da Lei Municipal no 256t2012, que

passa a vigorar com a seguinte redação:

"lll - atuar na defesa dos direitos de organização e manifestação juvenil.".

f! Ficam alterados os incisos I e ll, do art. 30, da Lei Municipal no 256t2012,

que passam a vigorar com a seguinte redação:

"l - propor diretrizes da política municipal direcionada à juventude, inclusive
fixando prioridades para a definição das ações coffespondentes e aplicaçâo dos
recursos.".

"ll - discutir matérias de sua competência, especialmente projefos, planos e

programas.".

U Fica alterada a alíneâ "d", do inciso l, do art. 50, da Lei Municipal no

25612012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"d) 01 (um) rcprcsentante da Secretaia Municipal de Esporte e Juventude.".

m Ficam alteradas as alíneas "b' ê "c''', do inciso ll, do art. 50, da Lei

Municipal no 256t2012, que passam a vigorar com a seguinte redaçâo:

"b) 01 (um) represeáfapte da comunidade LGBTQIA+.".

"c) 01 (um) rcprcsentante da pessoa com deficiência.".

U Revogam-se:

Cr s.222
DE FRANCISCO DO CONDE

End. Rua Raimundo Ribeiro - Centro, Sáo Frâncisco do Conde-M
CEP: 43.90G000 / Tê1.: (71) 3651-4801

tEI MUNICIPAL NA 679/2022

De '17 dejunho de 2022

"Dispõe sobre alteração e revogação de dísposiÍivos da Lei

Municipal no 256/2012, que institui o Conselho Municipal de

Juventude - CONJUV no Município de Sâo Francisco de Conde, e

adota outras prcvidências."
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[( lor DazzEstado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sõo Francisco
do Conde

l- o inciso lV, do art. 10, da Lei Municipal no 2562,012.

ll - o inciso Vlll, do art. 30, da Lei Municipal n.o 2562.012.

I Permanecem inalteradas as demais disposições da Lei Municipal no

25612012 que náo foram expressamente citadas nesta Lei.

I Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as

disposiçÕes em contrário.

Sâo Francisco do Conde-BA, 17 de junho de 2022

Antônio Carlos ce almon
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