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CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

LEI Nº 1694/2021
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
Termo Aditivo ao Contrato de Confissão, 
Consolidação e Refinanciamento de 
Dívidas, firmado com a União ao amparo 
da medida provisória nº 2.185-35, de 24 de 
agosto de 2001, e suas edições anteriores, 
para estabelecimento das alterações 
autorizadas pela Lei Complementar nº 
173, de 27 de maio de 2020. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar  
termo aditivo ao Contrato de Confissão, Consolidação e 
Refinanciamento de Dívidas, firmado com a União ao 
amparo da atual Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 de 
agosto de 2001, e suas edições anteriores, nos termos da 
Lei Municipal nº 436/99 de 23 de junho de 1999.
 

Art. 2º. O Aditivo de que trata esta Lei será formalizado  
mediante observância dos termos e condições 
estabelecidos pela Lei Complementar nº 173, de 2020, 
para alteração das condições do contrato aditado.

Art. 3º. Permanecem vinculadas ao refinanciamento de  
que trata esta Lei, em caráter irrevogável e irretratável, 
em garantia das obrigações assumidas no contrato de 
refinanciamento e seus aditivos, as receitas de que 
tratam os artigos 156, 158, 159 incisos I, alínea “b” e 
parágrafo 3º, da Constituição Federal, nos termos do § 4º 
do Art. 167 da Constituição Federal, e Lei Complementar 
nº 87, de 13 de setembro de 1996.

Art. 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a  
promover as modificações orçamentárias que se fizerem 
necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 5º.  Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão 
consignar as dotações necessárias às amortizações e 
aos pagamentos dos encargos anuais, relativos ao 
Contrato Confissão, Consolidação e Refinanciamento de 
Dívidas a que se refere o artigo primeiro.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, BAHIA, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

LEI Nº 1695/2021
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a cassação do Alvará de 
Funcionamento de Empresas e Postos 
estabelecidos no Município que 
revenderem combustíveis adulterados 
e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Sem prejuízo das sanções previstas na 
legislação vigente, será cassado o Alvará de 
Funcionamento das empresas e postos instalados no 
Município que comprovadamente revenderem 
combustíveis adulterados.

Art. 2º - Para efeitos dessa Lei considera-se adulterado o 
combustível que sofra alteração quanto ao padrão de 
qualidade, evidenciada em laudo pericial emitido pela 
Agência Nacional de Petróleo-ANP ou entidade por esta 
credenciada ou com ela conveniada para esse fim. 

§1º - Após o Executivo Municipal obter informação quanto 
à constatação da infração a que se refere o caput deste 
artigo, será instaurado processo administrativo, que 
deverá ser concluído no prazo máximo de sessenta dias, 
assegurando-se ampla defesa ao acusado, 
permanecendo o estabelecimento interditado 
cautelarmente nesse período. 

§2º - Os responsáveis pelo estabelecimento que tiver o 
seu Alvará de Funcionamento cassado ficam proibidos, 
pelo período de cinco anos, de obter novo alvará para o 
mesmo ramo de atividade.

Art. 3º - Após a cassação do Alvará de Funcionamento 
serão encaminhadas cópias do processo administrativo e 
dos respectivos documentos que o compõem ao 
Ministério Público Estadual para as providencias 
cabíveis. 

Art. 4º - As despesas com a execução da presente Lei 
correrão por conta de verba orçamentária própria, 
suplementadas, se necessário. 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, BAHIA, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO
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CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

LEI Nº 1696/2021
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a mudança de nome 
da  Segunda  Travessa  Lu iz  
Gonzaga, Bairro do Phoc II, que 
passará a chamar-se Rua Santa 
Luz.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º -  Passará a denominar-se Rua Santa 
Luz, a atual Segunda Travessa Luiz Gonzaga 
no bairro Phoc II, Camaçari-Bahia.
 
Art. 2º - O percurso com nova denominação 
localiza-se  ao lado do Campo de futebol do 
Dragão, no bairro do Phoc II.
 
Art. 3º - O Município, através dos órgãos 
competentes, deverá notificar a referida 
mudança de nome aos Correios, ao Registros 
Gerais de Imóveis, ao 12º Batalhão de Polícia 
Militar, ao Corpo de Bombeiros, às Empresas 
Concessionárias de Serviços Públicos 
Essenciais (água e luz), às operadoras de 
telefonia e demais setores que se fizerem 
necessários.
 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, BAHIA, EM 10 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

LEI Nº 1697/2021
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA 
FUNDAÇÃO VEREADOR DILSON 
MAGALHÃES DA REDE LEGISLATIVA 
DE COMUNICAÇÃO, NO ÂMBITO DO 
PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, NA 
FORMA QUE INDICA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I DA FUNDAÇÃO

Art. 1º - Fica instituída por esta Lei a FUNDAÇÃO 
VEREADOR DILSON MAGALHÃES DA REDE 
LEGISLATIVA DE COMUNICAÇÃO,dotada de 
personalidade jurídica de direito público, sem fins 
lucrativos, com autonomia administrativa, financeira, 
orçamentária, patrimonial e plena gestão de seus bens e 
recursos, como autarquia fundacional da Câmara de 
Vereadores do Município de Camaçari, Estado da Bahia.

Art. 2º - A FUNDAÇÃO VEREADOR DILSON 
MAGALHÃES DA REDE LEGISLATIVA DE 
COMUNICAÇÃO por desempenhar atividades de 
interesse público e coletivo, será regida pela 
presente Lei, pelo seu Estatuto, pelo Regimento 
Interno e legislação que lhe for aplicável, contraindo 
direitos e obrigações em nome próprio.

Art. 3º	-	Fica	 atribuído	 a F U N D A Ç Ã O 	
VEREADOR	 DILSON MAGALHÃES DA REDE 
LEGISLATIVA DE COMUNICAÇÃO o regime  jurídico-
administrativo, a natureza jurídica de direito público, 
regime e plano de carreira, vencimento e remuneração 
dos seus servidores, com todas as sujeições que lhe são 
próprias.

Art. 4º - Para o cumprimento de suas atividades, 
finalidades, objetivos e competências a FUNDAÇÃO 
VEREADOR DILSON MAGALHÃES DA REDE 
LEGISLATIVA DE COMUNICAÇÃO, mediante 
autorização da maioria dos Membros do seu Conselho 
Deliberativo, poderá efetuar operações de crédito com 
entidades públicas ou privadas, nacionais e estrangeiras.

CAPÍTULO II
DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE E 

CARACTERÍSTICA

Art. 5º - A Fundação Vereador Dilson Magalhães da Rede 
Legislativa de Comunicação será denominada de 
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“FUNDAÇÃO VEREADOR DILSON MAGALHÃES” a 
qual tem natureza jurídica de direito público e será 
vinculada ao Gabinete da Presidência da Mesa Diretora 
da Câmara de Vereadores.

§ 1º - A administração da Fundação Vereador Dilson 
Magalhães está subordinada aos princípios que regem a 
Administração Pública, especialmente os estabelecidos 
no art. 37 da Constituição Federal, no art. 13 do 
Constituição do Estado da Bahia e no art. 15 da Lei 
Orgânica do Município.

§ 2º - Fica vedada a alteração da natureza jurídica e 
suprimidas as finalidades da FUNDAÇÃO VEREADOR 
DILSON MAGALHÃES DA REDE LEGISLATIVA DE 
COMUNICAÇÃO.

Art. 6º - A FUNDAÇÃO VEREADOR DILSON 
MAGALHÃES tem sede no Prédio da Câmara de 
Vereadores do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
podendo instalar escritório e unidades de produções fora 
do Prédio sede da Câmara ou em outros Municípios da 
Região Metropolitana de Salvador.

Seção I
Das Características da Fundação

Art. 7º - A Fundação Vereador Dilson Magalhães tem 
como características a execução de objetivos socais e o 
desenvolvimento de atividades de utilidade pública, as 
quais produzirão benefícios à coletividade, ao povo 
camaçariense.

Parágrafo Único – São ainda características da à 
Fundação Vereador Dilson Magalhães desenvolver 
atividades culturais, artísticas, de ensino e institucional, 
com vinculação dos seus bens e recursos para a sua 
realização.

Seção II
Das Principais Características da Fundação

Art. 8º - A FUNDAÇÃO VEREADOR DILSON 
MAGALHÃES DA REDE LEGISLATIVA DE 
COMUNICAÇÃO tem como principais características:

I -  Inexigibilidade de inscrição de seus atos constitutivos 
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas;

II -  Titularidade de Poder Público;

III - Origem de recursos de direito público, com 
previsão no orçamento do Poder Legislativo Municipal;

IV - Natureza das suas atividades decentralizadas, 
submetida ao regime jurídico de direito público, atribuído 
na forma da presente Lei;

V - Desempenho de suas atividades atribuídas 
diretamente a Câmara Municipal de Vereadores no 
âmbito social e pela natureza dos serviços por ela 
prestados;

VI - Capacidade de autoadministração;

VII - Sujeição ao controle administrativo ou tutela por 
parte do Poder Legislativo Municipal, nos limites da 
presente Lei;

VIII - Dotação patrimonial, totalmente relacionada ao 
Poder Legislativo Municipal.

Parágrafo Único – A sujeição ao controle ou tutela de 
que trata o inciso VII deste artigo será limitado, nos 
termos desta Lei, precisamente para assegurar a 
Fundação Vereador Dilson Magalhães independência e 
autonomia.

TITULO II
DAS ATIVIDADES, FINALIDADES, OBJETIVOS E 

COMPETÊNCIAS

Art. 9º - A FUNDAÇÃO VEREADOR DILSON 
MAGALHÃES, no desempenho de suas atividades, tem 
por finalidades, objetivos e competências explorar os 
serviços de radiodifusão sonora, de sons e sons e 
imagens, com fins exclusivamente informativos, 
educativos e culturais, recolher, organizar e preservar o 
acervo documental, disponibilizar suporte pedagógico, 
de natureza técnico-cientifica.

§ 1º - A Fundação Vereador Dilson Magalhães, sem 
prejuízo de finalidades, objetivos e competências, 
poderá participar de iniciativas destinadas a amparar a 
cultura e a arte, em suas diversas faces.

§ 2º – Por se tratar de finalidade fundamental os serviços 
de radiodifusão compreendem a transmissão de sons e a 
transmissão de sons e imagens, destinados a serem 
direta e livremente recebidas pelo público em geral.

§ 3º – Os serviços de radiodifusão da Fundação têm 
finalidade informativa, educativa e cultural, consideradas 
de interesse da coletividade no âmbito do Município de 
Camaçari, Bahia, podendo ser estendidos na forma 
desta lei. 

Art. 10 – A FUNDAÇÃO VEREADOR DILSON 
MAGALHÃES explorará ainda os serviços de 
radiodifusão comunitária, serviços de transmissão, 
retransmissão e repetição de rádio e televisão, serviço 
auxiliar de radiodifusão e serviços de telecomunicação, 
cabendo-lhe ainda:

I - Servir como meio de divulgação das atividades do 
Poder Legislativo Municipal;

II - Operar emissoras rádio e televisão, respectivamente 
Rádio e TV Câmara, ambas sem finalidade comercial, 
com objetivos exclusivamente informativos, culturais e 
educativos;

III - Colaborar com as emissoras de rádio e televisão 
em geral no limite dos interesses comuns;
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IV - Articular-se com outros órgãos e entidades, públicas 
ou privadas, objetivando maior integração no âmbito de 
sua competência;

V - Permutar serviços de divulgação, produção, 
gravação, edição e distribuição de áudio e vídeo;

CAPÍTULO I
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA 

FUNDAÇÃO

Art. 11 - As atividades desenvolvidas pela Fundação 
Vereador Dilson Magalhães devem beneficiar pessoas 
indeterminadas, com predominação ao seu aspecto 
social e coletivo.

Art. 12 – São atividades principais desenvolvidas pela 
Fundação Vereador Dilson Magalhães os serviços de 
radiodifusão sonora de sons e sons e imagem, através 
de:

I- Radiodifusão Sonora;

II - Radiodifusão Sonora Comunitária; 

III - Transmissão e retransmissão de Rádio;

IV - Transmissão, retransmissão e repetição de 
televisão;

V - Serviços auxil iares de radiodifusão e 
telecomunicação;

Parágrafo Único – São atividades básicas 
desenvolvidas pela Fundação Vereador Dilson 
Magalhães a organização e preservação do acervo 
documental e disponibilizar suporte pedagógico, de 
natureza técnico- cientifica, estudos e pesquisas.

CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES DA FUNDAÇÃO

Art. 13 – Constituem finalidades fundamentais e básicas 
da Fundação Vereador Dilson Magalhães o Sistema de 
Radiodifusão Sonora, a promoção, o apoio, o incentivo e 
o patrocínio de eventos e ações culturais, artísticas e 
suporte pedagógico, de natureza técnico-cientifica.

Art. 14 - A FUNDAÇÃO VEREADOR DILSON 
MAGALHÃES DA REDE LEGISLATIVA		 D E   
COMUNICAÇÃO,	 n o  d e s e n v o l v i m e n t o 	
de	 suas atividades, têmasseguintes finalidades 
fundamentais:

I - Promover o acesso à informação por meio da 
pluralidade de fontes de produção e distribuição de 
conteúdo;

II - Realizar a produção e programação com finalidades 
educativas, artísticas, culturais, cientifica e informativas;

III - Promoção da cultura nacional, estimular a 
produção regional, municipal e produção independente;

IV - Respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da 
família;

V - Não discriminação religiosa, politica partidária, 
filosófica, étnica, de gênero ou de opção sexual; 

VI - Observar os preceitos éticos no exercício das suas 
atividades;

VI – Autonomia para definição de produção, programação 
e distribuição de conteúdo;

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS DA FUNDAÇÃO VEREADOR 

DILSON MAGALHÃES

Art. 15 - Constituem objetivos da Fundação Vereador 
Dilson Magalhães:

I - Desenvolver a consciência crítica do cidadão, mediante 
programação educativa, artística, cultural, informativa, 
científica e promotora de cidadania;

II - Fomentar a construção da cidadania, a consolidação 
da democracia e a participação da sociedade, garantindo o 
direito à informação, à livre expressão do pensamento, à 
criação e à comunicação;

III - Cooperar com os processos educacionais e de 
formação do cidadão;

IV - Apoiar processos de inclusão social e socialização da 
produção de conhecimento garantindo espaços para 
exibição de produções regionais e independentes;

V - Buscar excelência em conteúdos e linguagens e 
desenvolver formatos criativos e inovadores, constituindo-
se em centro de inovação e formação de talentos;

VI - Promover parcerias e fomentar produção audiovisual, 
contribuindo para a expansão de sua produção e difusão; e

VII - Estimular a produção e garantir a veiculação, 
inclusive na rede mundial de computadores, de conteúdos 
interativos, especialmente aqueles voltados para a 
universalização da prestação de serviços públicos. 

Parágrafo Único - Fica vedada qualquer forma de 
proselitismo na programação.

CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS DA FUNDAÇÃO

Art. 16 - É da competência da FUNDAÇÃO VEREADOR 
DILSON MAGALHÃES:

I - Divulgar as atividades do Poder Legislativo Municipal, 
do processo legislativo, politico e administrativo;

II - Operar emissoras de televisão e rádio;
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III - Colaborar com as emissoras de Televisão e Rádios 
em geral no limite dos interesses comuns;

IV - Celebrar acordos, convênios, contratos e ajustes 
com entidades de direito público e privado, pessoas  
físicas ou jurídicas, no país e no exterior, mantendo, com 
as mesmas, permanente intercâmbio, com objetivo de  
desenvolver suas atividades e finalidades fundamentais;

V - Celebrar convênios, contratos, acordo e ajustes com 
entidades públicas e privadas, pessoas físicas ou 
jurídicas,

VI - Permutar serviços de divulgação, produção, 
gravação, edição e distribuição de áudio e vídeo;

VII - Locar, permutar ou comprar programas de áudio e 
vídeo científicos, educativos, culturais artísticos e 
jornalísticos;

VIII - Promover o treinamento e o desenvolvimento de 
pessoal qualificado para as atividades de Televisão e 
Rádio; 

IX - Articular-se com órgãos e entidades de direito 
publico e privado, pessoas físicas e jurídicas, cujo 
objetivo é realizar maior integração no âmbito de suas 
competências;

X - Manter intercâmbio permanente com entidades de 
direito público e privado;

XI - Apoiar e promover o intercâmbio e a realização de 
eventos relacionados à suas finalidades e objetivos 
Estatutários;

XII - Defender, apoiar e conservar a atividade cultural e 
o patrimônio histórico e artístico do Município de 
Camaçari, Bahia.

CAPÍTULO V
DA BASE DE ATUAÇÃO

Art. 17 - A Fundação Vereador Dilson Magalhães 
poderá ter base de atuação em todo o território nacional, 
podendo criar ou manter escritórios ou representações 
em outras Cidades do Estado da Bahia, especialmente 
as que compõem a Região Metropolitana de Salvador.

Art. 18 - A criação ou manutenção de escritórios ou 
representações dependerá da aprovação da maioria dos 
membros do Conselho Deliberativo da Fundação 
Vereador Dilson Magalhães.

CAPÍTULO VI
DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS DA FUNDAÇÃO

Art. 19 - A Fundação Vereador Dilson Magalhães, dotada 
de personalidade jurídica de direito público e autonomia 
administrativa, tem patrimônio e receita próprio gerido 
pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento 
custeado com recursos do orçamento da Câmara de 
Vereadores e de outras fontes.

Seção I
Do Patrimônio 

Art. 20 - Constitui patrimônio da Fundação Vereador 
Dilson Magalhães:

I - Bens e direitos por ela adquiridos;

II - Doações e Legados recebidos;

Parágrafo Único – Em caso de extinção da Fundação 
Vereador Dilson Magalhães, todos os seus bens e 
direitos serão incorporados ao patrimônio da Câmara de 
Vereadores do Município de Camaçari, Bahia, salvo os 
que devam ter destino especifico.

Seção II Das Receitas

Art. 21 - Constituem receitas da Fundação Vereador 
Dilson Magalhães:

I - As dotações orçamentárias consignadas ou 
concedidas em créditos adicionais orçamentários ou 
extraorçamentários que vierem a ser consignados pelo 
Poder Legislativo Municipal;

II - Contribuições, subvenções sociais, auxílios, 
transferências, doações e legados de quaisquer órgãos 
ou entidades da administração pública direta, indireta ou 
fundacional, no âmbito da administração pública federal, 
estadual ou municipal;

III - Contribuições, auxílios, transferências, doações e 
legados de instituições privadas nacionais ou 
estrangeiras;

IV - Recursos oriundos de celebração de acordos, 
convênios, contratos e ajustes com entidades de direito 
público e privado, pessoas físicas ou jurídicas;

V - Rendas patrimoniais de qualquer natureza;

VI - Recursos provenientes de operações de crédito;

VII - Valores provenientes dos rendimentos das 
aplicações de suas disponibilidades financeiras;

VIII - Outras rendas extraordinárias ou eventuais.

§ 1º - A Fundação Vereador Dilson Magalhães gozará de 
isenção de todos os impostos municipais e estaduais e 
de todos os fatores legais atribuídos à natureza dos seus 
objetivos e de acordo com a legislação específica.

§ 2º - A Fundação Vereador Dilson Magalhães não 
distribuirá vantagens ou bonificações de qualquer 
natureza entre seus Membros, Diretores, Mantenedores 
ou colaboradores de qualquer natureza e sob qualquer 
pretexto.

Art. 22 - A Câmara de Vereadores do Município de 
Camaçari, Bahia, destinará, anualmente, recursos do 
seu orçamento vigente para a execução das atividades 
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da Fundação Vereador Dilson Magalhães.

TÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E 

ADMINISTRATIVA

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINRAES

Art. 23 – A Estrutura Organizacional e Administrativa da 
Fundação Vereador Dilson Magalhães é composta por 
órgãos de deliberação superior, fiscalizadora e direção 
executiva, dirigidos por agentes políticos e públicos, 
ocupantes de cargos eletivos e em comissão, instituídos 
nos termos desta Lei para o desempenho de suas 
respectivas atividades e funções.

Art. 24 – Os órgãos de direção superior e fiscalizadora 
são compostos de agentes políticos e os de direção 
executiva por ocupantes de cargos públicos com 
atribuições próprias, denominações, responsabilidades, 
vencimento, remuneração e vinculo estabelecidos na 
forma desta lei.

§ 1º – A Fundação Vereador Dilson Magalhães tem sua 
Estrutura Organizacional e Administrativa composta dos 
seguintes órgãos;

I – Conselho Deliberativo, como órgão de direção 
superior; II – Conselho Fiscal, como órgão de direção 
fiscalizadora; III – Diretoria Executiva, como de direção 
executiva.
§ 2º – Os órgãos que compõem a estrutura 
organizacional e administrativa são integrados segundo 
as áreas e setores de atividades relativas às metas e 
objetivos que devem atingir e ser orientados para o 
alcance da eficiência, eficácia e efetividade das suas 
ações.

CAPITULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 25 - A Estrutura Organizacional da Fundação 
Vereador Dilson Magalhães é constituída por órgãos 
permanente de direção superior e de direção 
fiscalizadora, cujas competências, atribuições e seu 
quadro funcional serão estabelecidos por esta Lei e pelo 
Estatuto da Fundação Vereador Dilson Magalhães.

Art. 26 – A estrutura organizacional é composta por 
órgãos que obedecerá a seguinte hierarquia:

I - Órgão de Direção Superior, com funções, 
competência e atribuições estabelecidas nesta Lei, no 
Estatuto e no seu Regimento Interno, desfruta de 
prerrogativas próprias de organização de seus serviços e 
deliberar livremente sobre os assuntos de interesse da 
Fundação;

II - Órgão de Direção Fiscalizadora, com funções 
deliberativas colegiadas de controle e fiscalização 
financeira, orçamentaria e patrimonial da Fundação;

Seção I
Dos Órgãos Da Estrutura Organizacional

Art. 27 – A Estrutura Organizacional da Fundação 
Vereador Dilson Magalhães é composta dos seguintes 
órgãos:

I - Direção Superior, através do Conselho Deliberativo;

II - Direção Fiscalizadora, através do Conselho Fiscal;

CAPITULO III
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 28 – A Estrutura Administrativa da FUNDAÇÃO 
VEREADOR DILSON MAGALHÃES DA REDE 
LEGISLATIVA DE COMUNICAÇÃO é composta por 
órgãos decisão, direção, coordenação, assessoramento 
e técnico-administrativos, cujas competências, 
atribuições e funcionamento serão estabelecidos por 
esta Lei e pelo Estatuto da Fundação.

Parágrafo Único – São parte integrante da estrutura 
administrativa os órgãos de serviços internos, com 
natureza de direção vinculada ao órgão de Direção 
Executiva, que tem por finalidade planejar, organizar e 
supervisionar a execução dos objetivos e finalidades da 
Fundação.

Art. 29 – A estrutura administrativa disporá dos serviços 
administrativos do Sistema de Radiodifusão Sonora da 
Câmara de Vereadores, do suporte pedagógico, de 
natureza técnico-cientifica, de estudos, pesquisas e 
debates, a qual estabelecerá a forma de funcionamento 
dos seus órgãos e cargos, atribuições, composição e 
definição de requisitos para investidura, nos termos 
desta Lei e do Estatuto da Fundação Vereador Dilson 
Magalhães. 

Parágrafo Único – A estrutura administrativa é 
composta por órgãos que obedecerá a seguinte 
hierarquia:

I – Órgão de Direção Executiva, com funções de direção, 
de superintender, de coordenação, de gerenciamento e 
assessoramento, de chefia e supervisão, as quais 
servirão para propiciar a tomada de decisões e 
desenvolvimento das atividades da Fundação Vereador 
Dilson Magalhães.

Seção I
Dos Órgãos Da Estrutura Administrativa

Art. 30 – Os órgãos da Estrutura Administrativa da 
Fundação Vereador Dilson Magalhães tem a seguinte 
estrutura funcional:

I - Direção Executiva Superior;

II - Direção Administrativa

III - Direção Financeira;

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
10 de Dezembro de 2021 - Ano XIX

Nº 1806 - 2º Caderno - Pagina. 07 de 32



IV - Assessoramento Jurídico;

V - Direção de Comunicação e Programação;

VI - Direção de Produção Audiovisual;

VII - Direção Jornalística;

VIII - Direção Pedagógica, Desenvolvimento, Estudo e 
Pesquisa;

IX - Direção de Projetos Especiais.

§ 1º - A Estrutura Administrativa é composta de Cargos de 
provimento Efetivo e em Comissão, como também de 
servidores estáveis e temporários, na forma estabelecida 
nesta Lei e na Lei que instituir o Plano de Carreira, 
Cargos, Remuneração e Vencimentos dos servidores 
efetivos, como também nos seus Anexos, partes 
integrantes desta lei.

§ 2º - Os órgãos da Estrutura Administrativa têm funções 
finalistas as quais terão a incumbência de desempenhar 
as atividades pertinentes às respectivas unidades 
administrativas, obedecendo aos critérios de 
planejamento, organização, coordenação, controle e 
comando, em linha de vinculação por afinidade 
recíproca, com os órgãos que compõe a estrutura 
organizacional, de modo a desempenhar fielmente as 
suas tarefas nos moldes previstos nesta lei.

CAPITULO IV
DA COMPOSIÇÃO DA ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA

Art. 31 – A Estrutura Organizacional e Administrativa da 
Fundação Vereador Dilson Magalhães constitui a 
integração dos seguintes órgãos:

I – Direção Superior, através do Conselho Deliberativo; 
II – Direção Fiscalizadora, através do Conselho Fiscal; 
III – Direção Executiva, através da Diretoria Executiva.
Art. 32 - Para os fins desta lei, considera-se Fundação 
Pública uma entidade dotada de personalidade jurídica 
de direito público, sem fins lucrativos, criada nos termos 
desta lei, para o desenvolvimento de atividades que não 
exijam execução por órgãos ou entidades de direito 
público, com autonomia administrativa, patrimônio 
próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e 
funcionamento custeado por recursos do Poder 
Executivo municipal e de outras fontes.

CAPITULO V
DO ÓRGÃO DE DIREÇÃO SUPERIOR   

Seção I
Do Conselho Deliberativo

Art. 33 – O Conselho Deliberativo é o órgão máximo de 
supervisão, deliberação e orientação superior, de 
decisões voltadas para a consecução dos fins da 
Fundação Vereador Dilson Magalhães, integrante da 

estrutura organizacional, responsável pela definição das 
politicas gerais de administração, patrimonial, objetivos e 
finalidades da Fundação Vereador Dilson Magalhães.

§ 1º – O Conselho Deliberativo, como órgão máximo de 
decisão, supervisão, deliberação e orientação superior, 
será composto pelos membros da Mesa Diretora da 
Câmara de Vereadores e presidido pelo Presidente do 
Poder Legislativo Municipal.

§ 2º – O mandato do Conselho Deliberativo será de 02 
(dois) anos e terminará ao final do mandato dos Membros 
da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores.

§ 3º - O Conselho Deliberativo se reunirá ordinariamente 
e extraordinariamente, nas datas e horários 
estabelecidos no Estatuto da Fundação Vereador Dilson 
Magalhães, bem como a forma da sua convocação de 
suas reuniões.

§ 4º - O Conselho Deliberativo apresenta a seguinte 
subdivisão na sua estrutura interna:

I – Presidência do Conselho Deliberativo:

a) Presidente.

Seção II
Das Competências do Conselho Deliberativo 

Art. 34 – Ao Conselho Deliberativo, além das 
competências estabelecidas no Estatuto, compete 
discutir e deliberar sobre:

I - O relatório anual de atividades e a prestação de contas 
da Fundação, apresentados pela Diretoria Executiva, 
depois de ouvido o Conselho Fiscal;

II - O plano de trabalho, a proposta orçamentária da 
Fundação para cada exercício financeiro e suas 
alterações, depois de ouvido o Conselho Fiscal;

III - As normas administrativas e operacionais da 
Fundação;

IV - O estabelecimento de normas de interesse da 
Fundação, na esfera de sua competência;

V - O plano de cargos e salários, vantagens e regime 
disciplinar de seus servidores;

VI - O Estatuto e o Regimento interno, bem como sobre 
suas eventuais alterações, mediante proposta da 
Diretoria Executiva;

VII - A celebração de contratos, convênios, acordos e 
ajustes da Fundação com instituições públicas ou 
particulares, nacionais ou estrangeiras;

VIII - A obtenção de empréstimos e financiamentos de 
qualquer natureza;

IX - A alienação de bens imóveis e móveis ou do 
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patrimônio, bem como aceitação de doações com 
encargos, ouvindo o Conselho Fiscal e o Plenário;

X -  A posse dos membros do Conselho Fiscal;

XI - A solução de eventuais omissões do seu Estatuto e 
do Regimento Interno da Fundação;

XII - A extinção da Fundação bem como destinação de 
patrimônio remanescente em reunião conjunta com o 
Conselho Fiscal especialmente destinada a essa 
finalidade;

XIII - Os recursos interpostos contra os atos da 
Diretoria Executiva e de seus Diretores;

Art. 35 – Compete ainda ao Conselho Deliberativo 
deliberar sobre as seguintes matérias:

I - Reforma do Estatuto e do Regimento Interno;

II - Orçamento-programa e suas eventuais alterações;

III - Planos e programas de Radiodifusão Sonora;

IV - Planos e programas, anuais e plurianuais, normas e 
critérios gerais e outros atos julgados necessários à 
administração da Fundação;

Seção III
Das Atribuições do Conselho Deliberativo

Art. 36 – Como órgão com fins deliberativos cabe ao 
Conselho Deliberativo uma série de atribuições que 
orientam a conduta da Fundação.

Art. 37 – São atribuições conceituais do Conselho 
Deliberativo, além das estabelecidas no Estatuto da 
Fundação, a definição das finalidades da Fundação, das 
diretrizes de programação segundo essas finalidades e 
práticas, como a apreciação dos profissionais indicados 
para os cargos de direção e também contratações 
especiais, aprovação de contratos, convênios e 
orçamentos anuais.

CAPITULO VI
DO ÓRGÃO DE DIREÇÃO FISCALIZADORA 

Seção I
Do Conselho Fiscal

Art. 38 – O Conselho Fiscal é o órgão de caráter 
permanente de deliberação colegiada, ao qual cabe 
fiscalizar e controlar e precipuamente zelar pela gestão 
econômica financeira, orçamentaria e patrimonial da 
Fundação e pela autenticidade, clareza e demonstrativo 
de suas contas.

Art. 39 – O Conselho Fiscal é ainda um fórum 
permanente de aperfeiçoamento das rotinas da gestão e 
das estruturas administrativa, operacional e financeira da 
Fundação.

Art. 40 – O mandato do Conselho Fiscal coincidirá com o 
mandato do Conselho Deliberativo, que será de 02 (dois) 
anos, cujos mandatos terminarão ao final do mandato 
dos Membros da Mesa Diretora da Câmara de 
Vereadores.

Seção II
Da Composição do Conselho Fiscal

Art. 41 – O Conselho Fiscal é composto por 05 (cinco) 
Vereadores, como membros efetivos e 02 (dois) 
Vereadores como membros suplentes, todos indicados 
pelo Presidente da Câmara de Vereadores e aprovados 
pela maioria dos membros do Conselho Deliberativo.

Art. 42 – Os membros do Conselho Fiscal terão mandato 
de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos para igual 
período, desde que estejam no exercício do mandato.

§ 1º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por 
maioria absoluta dos seus membros, cujas reuniões 
ocorrerão com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) 
de seus membros.

§ 2º - Ocorrendo vaga entre os integrantes do Conselho 
Fiscal o Presidente da Câmara de Vereadores terá prazo 
de até 30 (trinta) dias 
contados da data da vacância para indicar o substituto ao 
Conselho Deliberativo para aprovação.

§ 3º - O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente e 
extraordinariamente, nas datas e horários estabelecidos 
no Estatuto da Fundação, bem como a forma da sua 
convocação e da perda do cargo.

§ 4º - O Presidente do Conselho Fiscal será escolhido 
entre os seus membros para um mandato de 02 (dois) 
anos, cujo mandato terminará ao final do mandato dos 
Membros da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, 
podendo ser reconduzido para igual período.

§ 5º – O Conselho Fiscal apresenta a seguinte subdivisão 
na sua estrutura interna:

I – Presidência do Conselho Fiscal:

a) Presidente.

Seção III
Das Competências do Conselho 

Fiscal Art. 43 – Compete ao Conselho Fiscal:

I - Examinar e aprovar os balancetes semestrais da 
Fundação;

II - Emitir parecer sobre o balanço anual da Fundação, 
bem como sobre as contas e os demais aspectos 
econômico – financeiros dos atos da Diretoria Executiva;

III - Examinar, a qualquer época, os livros e 
documentos contábeis da Fundação.
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IV - Lavrar em livro de atas e pareceres o resultado dos 
exames procedimentos; 

V - Apresentar ao Conselho Deliberativo pareceres 
sobre os negócios e as operações financeiras e 
orçamentarias do exercício, tomados por base no 
balanço, no inventário e nas contas da Diretoria 
Executiva;

VI - Acusar as irregularidades verificadas, sugerindo 
medidas saneadoras e reprovar a suas contas;

Seção IV
Das Atribuições do Conselho Fiscal

Art. 44 – São atribuições do Conselho Fiscal:

I - Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos da 
Diretoria Executiva e verificar o cumprimento dos seus 
deveres legais e Estatutários;

II - Opinar sobre o Relatório Anual da Diretoria 
Executiva, fazendo constar do seu parecer às 
informações complementares que julgar necessárias ou 
úteis à deliberação do Conselho Deliberativo;

III - Denunciar, por qualquer de seus membros, aos 
órgãos da Diretoria Executiva, se estes não tomarem as 
providências necessárias, ao Conselho Deliberativo, os 
erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir 
providências úteis;

IV - Convocar o Conselho Deliberativo, se os órgãos da 
Diretoria Executiva retardarem por mais de um mês essa 
convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem 
motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das 
reuniões as matérias que considerarem necessárias;

V - Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e 
demais demonstrações financeiras elaboradas 
periodicamente pela Diretoria Executiva; 

VI - Examinar as demonstrações financeiras do 
exercício e sobre elas opinar;

VII - Exercer essas atribuições, durante o exercício 
financeiro, tendo em vista as disposições especiais que a 
regulam.

Seção V
Das Disposições Complementares

Art. 45 - Os serviços prestados pelos membros do 
Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal serão 
considerados de caráter relevante e não remunerados, 
não gerando quaisquer obrigações para a Fundação.

Parágrafo Único - A estrutura, atribuições e 
funcionamento do Conselho Deliberativo e do Conselho 
Fiscal serão definidos e estabelecidos no Estatuto da 
Fundação.

CAPITULO VII
DO ÓRGÃO DE DIREÇÃO EXECUTIVA

Seção I
Da Diretoria Executiva

Art. 46 – A Diretoria Executiva é o órgão de direção 
executiva que tem por objetivo administrar, coordenar e 
superintender todas as atividades da Fundação Vereador 
Dilson Magalhães, por meio de suas subdivisões e pelos 
órgãos a ela vinculados.

Art. 47 – A Diretoria Executiva é composta dos seguintes 
órgãos a ela vinculados:

a)Superintendência de Administrativa e Financeira;

b)Procuradoria de Assuntos Jurídicos;

c)Superintendência de Comunicação Social e 
Programação;

d)Escola do Legislativo.

e)Sistema de Radiodifusão Sonora.

CAPÍTULO VIII
DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DOS 
ÓRGÃOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Seção I
Da Diretoria Executiva

Art. 48 – A Diretoria Executiva como órgão central de 
direção executiva da Fundação Vereador Dilson 
Magalhães, que funcionará na forma estabelecida por 
esta Lei, pelo seu Estatuto e Regimento Interno.

Art. 49 - A Diretoria Executiva apresenta as seguintes 
subdivisões na sua estrutura interna:

I - Diretoria Executiva:
a) Diretor-Presidente.

II - Assessoria Especial:

a) Assessor Especial.

III - Assessoria III:

a) Assessor III

IV - Assessoria II:

a) Assessor II

V - Gerencia de Projetos: 

a) Gerente de Projetos

VI - Assessor Especial

a) Assessor Especial

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
10 de Dezembro de 2021 - Ano XIX
Nº 1806 - 2º Caderno - Pagina. 10 de 32



VII - Assessoria Técnica:

a) Assessor Técnico.

VIII - Assessoria III:

a) Assessor III

IX - Assessoria II:

a) Assessor II

§ 1º -  Fica a Diretoria Executiva autorizada a promover 
licitações, objetivando a contratação dos serviços 
necessários à operacionalização das emissoras de 
Rádio e TV Câmara, na forma desta Lei, do Estatuto da 
Fundação e da legislação que rege a matéria.

§ 2º - O Diretor-Presidente da Fundação Vereador Dilson 
Magalhães será indicado pelo Presidente da Câmara de 
Vereadores de Camaçari, Bahia, e aprovado pela maioria 
dos membros do Conselho Deliberativo, cujo indicado 
deverá ter reputação ilibada e curriculum compatível com 
as atribuições do Cargo de Diretor-Presidente.

Subseção I
Das Competências da Diretoria

 Executiva 

Art. 50 – Compete a Diretoria Executiva:

I - Representar a Fundação em juízo ou fora dele, 
podendo, inclusive delegar poderes e constituir 
mandatários;

II - Administrar o patrimônio e as finanças da Fundação, 
determinando a aplicação dos seus recursos, conforme o 
orçamento aprovado e a legislação em vigor;

III - Administrar, superintender e coordenar as atividades 
da Fundação, definidas e aprovadas pelo Conselho 
Deliberativo;

IV - Receber bens, doações e subvenções destinadas à 
Fundação;

V - Autorizar pagamentos e despesas administrativas e 
ordinárias da Fundação;

VI - Encaminhar ao Conselho Fiscal os balancetes 
mensais e o balanço anual da prestação de contas, 
relativo ao exercício financeiro;

VII - Expedir resoluções, portarias, atos, instruções e 
ordens de serviços;

VIII - Conceder diárias, ajuda de custo, passagens e 
hospedagens, de acordo com as atividades 
programadas, ou para atender às necessidades 
administrativas da própria Fundação;

IX - Assinar cheques e ordens relativas à movimentação 
de fundos ou recursos;

X - Elaborar o Regimento Interno da Fundação, 
submetendo-o à aprovação do Conselho Deliberativo;

XI - Encaminhar ao Conselho Deliberativo propostas de 
alteração estatutária e Regimento Interno;

XII - Encaminhar ao Conselho Deliberativo e ao 
Conselho Fiscal o Plano de Trabalho e a Proposta 
Orçamentária anual da Fundação;

XIII - Encaminhar ao Conselho Fiscal e ao Conselho 
Deliberativo a prestação de contas anual até o mês de 
fevereiro do ano subsequente;

XIV - Propor ao Conselho Deliberativo a política de 
remuneração do pessoal técnico e administrativo da 
Fundação;

XV - Movimentar pessoal técnico e administrativo, 
necessários à realização das atividades programadas;

XVI - Assinar contratos, convênios, acordos e ajustes de 
interesse da Fundação. Desde que autorizados pelo 
Conselho Deliberativo;

XVII - Encaminhar ao Conselho Deliberativo a 
proposição de doações com encargos;

XVIII - Indicar ao Presidente do Conselho Deliberativo 
no pessoal técnico para ocupação de cargo em 
Comissão;

XIX - Realizar todos os atos de gestão próprios da 
função.

Subseção II
Das Atribuições da Diretoria Executiva 

Art. 51 – São atribuições da Diretoria Executiva:

I - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento 
Interno;

II - Convocar e presidir as reuniões da Diretoria 
Executiva;

III - Dirigir e supervisionar todas as atividades da 
Fundação;

IV - Elaborar e apresentar ao Conselho Deliberativo o 
plano de atividades e a previsão orçamentária para o 
exercício seguinte, previamente aprovado pelo Conselho 
Fiscal;

V - Elaborar e apresentar ao Conselho Deliberativo o 
relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas e 
o demonstrativo da situação econômico-financeira da 
Fundação do exercício findo; 

VI - Executar o plano de atividades da Fundação;
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VII - Elaborar a minuta do plano de carreira, cargos e 
vencimentos dos servidores do quadro efetivo da 
Fundação;

Seção II
Da Superintendência Administrativa e Financeira

Art. 52 – A Superintendência de Administrativa e 
Financeira é o órgão vinculado a Diretoria Executiva da 
Fundação que tem como finalidade formular e executar 
as politicas e atividades da administração geral, 
informatização e a politica de recursos humanos, bem 
como a administração orçamentária, financeira e 
patrimonial da Fundação.

Subseção I
Da Competência da Superintendência de 

Administrativa e Financeira

Art. 53 – Compete a Superintendência de Administrativa 
Financeira:

I - Exercer as atividades relativas ao controle 
patrimonial;

II - Exercer as atividades de aperfeiçoamento de 
recursos humanos e administração de pessoal da 
Fundação;

III - Exercer as atividades relativas à administração de 
materiais e equipamentos;

IV - Formular, coordenar e executar o programa de 
modernização administrativa e informatização da 
Fundação;

V - Promover a operacionalização do Sistema 
Radiodifusão Sonora, estabelecendo as diretrizes e 
normas que regem a radiodifusão; 

VI -  Coordenar as atividades do Centro de Memória e do 
Arquivo Público;

VII - Promover a arrecadação de recursos para a 
Fundação;

VIII - Zelar pelas providências necessárias para boa 
administração das atividades;

IX - Analisar e avaliar as propostas de orçamento e 
elaborar a proposta para inclusão no orçamento geral do 
Poder Executivo Municipal, com base no Plano 
Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

X - Elaborar projetos visando à captação de recursos 
para a Fundação;

XI - Administrar a contabilidade geral da Fundação;

XII - Elaborar a programação financeira do Município;

XIII - Indicar para preenchimento, quando necessário, 
os cargos em Comissão dos órgãos da Fundação;

XIV - Executar tarefas ligadas à sua especialidade e 
supervisionar as atividades desenvolvidas pelos demais 
setores;

XV - Prestar as informações solicitadas pelos órgãos de 
controle, acompanhar a realização de auditorias 
externas e representar a Fundação junto aos órgãos 
fiscalizadores;

XVI - Implantar sistemas de controle eficientes para 
execução financeira e orçamentária da Fundação;

XVII - Realizar o controle patrimonial da Fundação, 
garantindo os registros necessários;

XVIII - Zelar pelo cumprimento de prazos e pela 
veracidade dos registros contábeis; 

XIX - Orientar os servidores ocupantes de cargos 
efetivos e em comissão visando o cumprimento das 
metas estabelecidas;

XX - Exercer outras atividades correlatas.

Art. 54 – A Superintendência de Administrativa e 
Financeira apresenta a seguinte subdivisão na sua 
estrutura interna:

I - Superintendência Administrativa e Financeira:

a) Superintendente Administrativo e Financeiro.

II - Assessoria III:

a) Assessor III.

III Assessoria II:

a) Assessor II.

IV - Departamento de Administração Geral:

a) Diretor do Departamento de Administração Geral.

V - Assessoria III:

a) Assessor III.

VI -  Assessoria II:

a) Assessor II.

VII - Coordenadoria de Recursos Humanos:

a) Coordenador de Recursos Humanos. 

VIII - Assessoria II:
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a) Assessor II.

IX - Coordenadoria de Licitações e Contratos 
Administrativos:

a) Coordenador de Licitações e Contratos 
Administrativos.

X - Assessoria II:

a) Assessor II.

XI - Assessoria I:

a) Assessor I.

XII - Setor de Compras e Patrimônio:

a) Chefe do Setor de Compras e Patrimônio.

XIII - Assessoria I:

a) Assessor I.

XIV - Coordenadoria Financeira:

a) Coordenador Financeiro.

XV - Assessoria III:

a) Assessor III.

XVI - Assessoria II:

a) Assessor II.

XVII - Departamento de Auditoria e Controle

a) Diretor de Departamento de Auditoria e Controle

XVIII - Assessoria II:

a) Assessor II.

XIX - Coordenadoria de Planejamento

a) Coordenador de Planejamento

Seção III
Da Procuradoria de Assuntos Jurídicos

Art. 55 - A Procuradoria de Assuntos Jurídicos é o órgão 
de representação judicial, extrajudicial e de 
assessoramento jurídico aos órgãos de direção superior, 
fiscalizadora e de direção executiva da Fundação.

Subseção I
Das atribuições da Procuradoria de Assuntos 

Jurídicos

Art. 56 - São atribuições da Procuradoria de Assuntos 
Jurídicos:

I - Representar a Fundação e promover a defesa de 
seus direitos e interesses em qualquer instância judicial, 
nas causas em que for autor, réu, assistente, oponente, 
terceiro interveniente ou, por qualquer forma, 
interessado, usando todos os recursos legalmente 
permitidos e todos os poderes para o foro legalmente 
permitido expressamente autorizado pelo Diretor-
Presidente ou por delegação de competência, os 
especiais para desistir, transigir, acordar, transacionar, 
firma compromisso, receber e dar quitação, bem como 
deixar de interpor recursos nas ações em que a 
Fundação figure como parte;

II - Emitir parecer sobre questões jurídicas que lhe 
sejam submetidas pela Fundação e, através das  
representações, pelo Conselho Deliberativo e Fiscal e 
dirigente dos Órgãos da Diretoria Executiva;

III - Orientar e assistir juridicamente a Diretoria da 
Fundação, no tocante às questões tributárias, fiscais, 
cíveis, trabalhistas e outras;

V - Representar ao Ministério Público, sempre que tiver 
ciência do desvio de renda ou de bem público e propor 
ação civil para apuração de responsabilidade;

VI - Representar junto aos Cartórios de Registro de 
Imóveis, requerendo a inscrição, transcrição ou 
averbação de título relativo à imóvel do patrimônio da 
Fundação;

VII - Assessorar a Diretoria Executiva nos atos relativos 
à aquisição, locação, cessão, concessão, permissão, 
aforamento, locação e outros concernentes a imóveis do 
Patrimônio da Fundação;

VIII - Manter organizado arquivos dos processos em 
tramitação na Fundação, contendo informações sobre o 
seu andamento;

IX - Elaborar e analisar documentos de cunho legal e 
regulamentares da Fundação, emitindo pareceres  
conclusivos sobre os mesmos;

X - Examinar as ordens e sentenças judicial cujo 
cumprimento envolva matéria de competência da 
Fundação ou de outra autoridade ligada a Fundação;

XI - Promover, junto aos órgãos competentes, as 
medidas destinadas à apuração, inscrição e cobrança de 
Dívida;

XII - Minutar contratos, convênios, acordos e, quando 
solicitada, exposição de motivos, memoriais ou outras 
peças de natureza jurídica;

XIII - Acompanhar e fornecer informações a cerca do 
andamento de processos e participando de audiências;

XIV - Emitir pareceres na formalização de processos, 
de contratos e convênios de interesse da Fundação;
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XV - Representar, em juízo ou fora dele, a Fundação, em 
ações nas quais esta for autora, ré ou interessada;

XVI - Apurar a responsabilidade patrimonial dos que 
exercem direção de órgãos da Fundação;

XVII - Diligenciar e adotar medidas necessárias no 
sentido de suspender medida liminar, ou a sua eficácia, 
concedida em mandado de segurança, quando para isso 
for solicitada;

XVIII - Propor ao Diretor-Presidente a provocação de 
representação, quando necessária, ou diretamente para 
a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo;

XIX - Propor ao Diretor-Presidente a revogação ou a 
declaração de nulidade de atos administrativos;

XX - Promover a pesquisa e a regularização dos bens de 
propriedade da Fundação, à vista de elementos que lhe 
foram fornecidos pelos serviços competentes;

XXI - Exercer função normativa, supervisora e 
fiscalizadora em matéria de natureza jurídica;

XXII - Sugerir ao Diretor-Presidente da Fundação e aos 
dirigentes dos demais órgãos, providências de ordem 
jurídica reclamadas pelo interesse público ou por 
necessidade de boa aplicação das leis vigentes;

XXIII - Manter, permanentemente atualizado, o 
arquivo de toda legislação emanada da União, do Estado 
e do Município;

XXIV - Requisitar processos, documentos, certidões, 
cópias, exames, di l igências, informações e 
esclarecimentos necessários ao cumprimento de suas 
finalidades, bem como técnicos da Fundação, para 
realização de perícia, quando o assunto envolver matéria 
que reclame o exame profissional especializado;

XXV - Celebrar acordos judiciais, em qualquer instância, 
que visem à extinção de processo;

XXVI - Zelar pela observância das normas jurídicas 
emanadas dos poderes públicos;

XXVII - Executar outras atividades inerentes à área 
jurídica.

Art. 57 - A Procuradoria de Assuntos Jurídicos apresenta 
a seguinte subdivisão na sua estrutura interna:

I - Procuradoria Geral de Assuntos Jurídicos:

a) Procurador Geral de Assuntos Jurídicos.

II - Assessoria Jurídica:

a) Assessor Jurídico.

III - Assessoria III:

a) Assessor III.

IV - Assessoria II:

a) Assessor II.

Art. 58 – O Cargo de Procurador de Assuntos Jurídicos 
será exercido por advogado regularmente inscrito na 
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, Seccional Bahia, 
pertencentes ou não ao quadro funcional da Fundação, 
indicado pelo Diretor-Presidente.

Seção IV
Da Superintendência de Comunicação Social e 

Programação

Art. 59 - A Superintendência de Comunicação Social e 
Programação é o órgão de p lanejamento,  
gerenciamento, administrativo e de monitoramento dos 
assuntos pertinentes à comunicação institucional da 
Câmara de Vereadores do Município de Camaçari, 
Bahia, e do Sistema de Radiodifusão Sonora.

Art. 60 - A Superintendência de Comunicação Social e 
Programação é ainda o órgão vinculado a Diretoria 
Executiva responsável por articular, propor, coordenar e 
executar as ações desenvolvidas pela Fundação nas 
áreas de comunicação social e de Sistema de 
Radiodifusão Sonora da Rede Legislativa de 
Comunicação.

Subseção I
Das Competências da Superintendência de 

Comunicação Social e Programação

Art. 61 – Compete a Superintendência de Comunicação 
Social e Programação o seguinte:

I - Propor politicas de comunicação social alinhada aos 
objetivos do Poder Legislativo Municipal;

II - Desenvolver mecanismos que favoreçam a 
visibilidade da Fundação;

III - Atuar na difusão do conhecimento cientifico e da 
produção cultural, artística e educativa;

IV - Produzir e distribuir conteúdos jornalísticos e 
institucionais;

V - Promover o atendimento a imprensa local, estadual e 
nacional; 

VI - Gerir veículos públicos de comunicação e as mídias 
sociais da Fundação;

Subseção II
Das Atribuições da Superintendência de 

Comunicação Social e Programação
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Art. 62 – São atribuições da Superintendência de 
Comunicação Social e Programação:

I - Avaliar a grade de programação garantindo que sejam 
cumpridas as finalidades educativas, artísticas, culturais, 
informativas, científicas, dentre outras;

II - Analisar os projetos e pilotos dos programas 
apresentados pela Rádio e TV Câmara, assegurando a 
excelência em conteúdo, linguagem, som e imagem;

III - Propor à Rádio e TV Câmara novos programas, 
enfoques e pautas;

IV - Apreciar, anualmente, o relatório das atividades 
desenvolvidas pela Rádio e TV Câmara;

V -  Executar outras atividades inerentes à área.

Art. 63 - A Superintendência de Comunicação Social e 
Programação apresenta a seguinte subdivisão na sua 
estrutura interna:

I - Superintendência de Comunicação Social e 
Programação:

a) Superintendente de Comunicação Social e 
Programação. 

II - Assessoria III:

a) Assessor III. 

III - Assessoria II:

a) Assessor II.

IV - Assessoria de Publicidade e Relações Públicas:

a) Assessor de Publicidade e Relações Públicas.

V - Coordenadoria de Gestão e de Apoio Técnico-
Administrativo:

a) Coordenador de Gestão e de Apoio Técnico-
Administrativo.

VI - Assessoria III:

a) Assessor III.

VII - Assessoria II:

a) Assessor II.

IX – Coordenação do Centro Cultural e Artístico da 
Câmara:

a) Coordenador do Centro Cultural e Artístico da Câmara.

VIII - Assessoria III:

a) Assessor III.

IX - Assessoria II:

a) Assessor II.

X - Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica:

a) Coordenador de Infraestrutura Tecnológica.

XI - Assessoria III:

a) Assessor III.

XII - Assessoria II:

a) Assessor II.

XIII - Coordenadoria da Rádio Câmara – RC:

a) Coordenador da Rádio Câmara.

XIV -  Assessoria III:

a) Assessor III.

XV - Assessoria II:

a) Assessor II.

XVI - Assessoria de Imprensa:

a) Assessor de Imprensa.

XVII - Coordenadoria da TV Câmara – TC:

a) Coordenador da TV Câmara.

XVIII - Assessoria de Novas Mídias:

a) Assessor de Novas Mídias.

XIX - Assessoria de Jornalismo:

a) Assessor de Jornalismo. 

XX - Assessoria de Fotografia e Acervo:

a) Assessor de Fotografia e Acervo.

XXI - Assessoria de Imprensa:

a) Assessor de Imprensa.

XXII - Setor de Redação:

a) Chefe de Setor de Redação.

XXIII - Setor de Reportagem:

a) Chefe de Setor de Reportagem.
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XXIV - Assessoria II:

a) Assessor II.

Seção V
Da Escola do Legislativo

Art. 64 - A Escola do Legislativo é o órgão voltado para o 
efetivo exercício das atividades legislativas, politico-
pedagógicas e de capacitação dos Vereadores, 
servidores, assessores e de cidadãos, visando o 
fortalecimento do Poder Legislativo Municipal.

Art. 65 - A Escola do Legislativo desenvolve e promove 
atividades de recrutamento, seleção, formação, 
atualização, aperfeiçoamento, especialização, 
desenvolvimento e aprimoramento dos servidores e 
parlamentares, seus filhos e demais cidadãos.

§ 1º – É ainda como objetivo da Escola ampliar o grau de 
satisfação pessoal e profissional com integração mais 
profunda a atividade laboral e promover ações 
direcionadas aos servidores em geral quanto para os 
setores específicos.

§ 2º - Escola do Legislativo baseia suas ações no 
desenvolvimento de processos formais de educação, por 
intermédio da formação permanente e continuada, 
visando fortalecer a atuação do Poder Legislativo 
Municipal, na construção de uma sociedade justa e 
igualitária.

Subseção I
Das Atribuições Específicas da Escola do 

Legislativo  

Art. 66 – Das atribuições especificas da Escola do 
Legislativo:
I - Realizar estudos, pesquisas e debates para o 
desenvolvimento do Poder Legislativo Municipal, dos 
Vereadores, dos Servidores e dos Cidadãos do Município 
de Camaçari, Estado da Bahia;

II - Executar e levar informações e conhecimento sobre 
formação política e de processo legislativo aos 
vereadores e servidores;

III - Promover ciclos de debates e palestras em parceria 
com órgãos e entidades do poder público e privado;

IV - Disponibilizar suporte pedagógico, de natureza 
técnico-científica, necessário às atividades da Câmara 
de Vereadores do Município de Camaçari, Bahia;

V - Propiciar aos Vereadores e aos servidores eventos de 
capacitação e aperfeiçoamento para o exercício de suas 
funções e desempenho das atividades legislativas;

VI - Qualificar os servidores nas atividades de suporte 
técnico- administrativo, ampliando a sua formação em 
assuntos de processo legislativos; 

VII - Desenvolver programas de ensino, objetivando a 
formação e a qualificação de lideranças comunitárias, 
políticas e estudantil;

VIII - Desenvolver programas educativos com diversos 
segmentos da sociedade, inclusive a coordenação de 
estágios de estudantes de nível médio e de nível 
superior, visando contribuir para a formação de uma 
consciência cidadã e promovendo uma maior integração 
da sociedade com o Poder Legislativo Municipal;

IX - Promover o desenvolvimento integral dos servidores 
e colaboradores, através da participação em programas 
culturais, artísticos, eventos de integração e outros que 
contribuam para a qualidade de vida e para a 
preservação ambiental;

X - Estimular a pesquisa técnico-acadêmica voltada para 
a Câmara de Vereadores do Município de Camaçari, 
Bahia, em cooperação e parceria com outras instituições 
de ensino, públicas e privadas;

XI - Realizar integração com o Programa INTERLEGIS 
do Senado Federal e outros programas similares, 
propiciando a participação de Vereadores, Servidores e 
agentes políticos em treinamentos à distância e 
presencial;

X - Interagir com outras Escolas do Legislativo, com 
Universidades Corporativas, públicas e privadas e com 
instituições acadêmicas e de pesquisas.

Subseção II
Das Competências da Escola do Legislativo

Art. 67 – Compete a Escola do Legislativo, através da 
sua Diretoria:

I - Aprovar e implementar medidas que levem ao 
aprimoramento do projeto pedagógico da Escola;

II - Elaborar o programa de atividades e o orçamento 
anual da Escola; 

III - Encaminhar a Diretoria Executiva para sua devida 
aprovação o programa de atividades e o orçamento anual 
da Escola;

IV - Elaborar Relatório Anual de suas atividades para 
apreciação da Diretoria Executiva e posterior aprovação 
do Conselho Deliberativo;

V - Elaborar e revisar o Regimento Interno da Escola, 
para posterior aprovação do Conselho Deliberativo,  
depois de analisado pela Diretoria Executiva.

Subseção III
Da Subdivisão dos Órgãos da Escola do Legislativo

Art. 68 - A Escola do Legislativo apresenta as seguintes 
subdivisões na sua estrutura interna:
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I -  Diretoria da Escola do Legislativo:

a) Diretor Geral da Escola do Legislativo.

II - Assessoria Especial:

a) Assessor Especial.

III - Assessoria III:

a) Assessor III.

IV - Coordenadoria Pedagógica e de Desenvolvimento:

a) Coordenador Pedagógico e de Desenvolvimento.

V - Assessoria Especial:

a) Assessor Especial. 

VI - Assessoria III:

a) Assessor III.

–
VII  Assessoria II:

a) Assessor II.

–
VIII - Coordenadoria de Projetos Especiais:

a) Coordenador de Projetos Especiais.

IX - Assessoria III:

a) Assessor III.

XI - Assessoria II:

a) Assessor II.

XII - Gerência de Projetos:

a) Gerente de Projetos.

Subseção IV
Da Competência da Diretoria da Escola do 

Legislativo  

Art. 69 - Compete à Diretoria da Escola do Legislativo:

I - Representar a Escola do Legislativo junto a Diretor-
Presidente e ao Conselho Deliberativo da Fundação e a 
entidades externas;

II - Dirigir as atividades da Escola do Legislativo, 
viabilizando seu pleno de funcionamento;  

III - Administrar os gastos da Escola do Legislativo, de 
acordo com a previsão orçamentária anual;

IV - Supervisionar o funcionamento dos órgãos e 
unidades subordinadas à Diretoria da Escola do 
Legislativo;

V - Viabilizar convênios e parcerias com entidades 
públicas e privadas, elaborando projetos para captação 
de recursos, quando necessário;

VI - Definir as metas e objetivos anuais da Escola do 
Legislativo, implementando os indicadores de 
desempenho;

VII - Manter atualizados os registros e cadastros de 
alunos, instrutores, conferencistas e consultores;

VIII - Expedir certificados, atestados e lavrar atas de 
reuniões;

IX - Manter em funcionamento o serviço administrativo 
da Escola do Legislativo, provendo as necessidades de 
material, transporte e outras;

X -  Desenvolver outras atividades correlatas.

Subseção V
Da Competência do Departamento Pedagógico e de 

Desenvolvimento da Diretoria da Escola do 
Legislativo

Art. 70 - Compete ao Departamento Pedagógico e de 
Desenvolvimento:

I - Planejar, em conjunto com a Direção, atividades de 
treinamento a serem disponibilizadas pela Escola do 
Legislativo;

II - Coordenar, acompanhar e avaliar, em conjunto com 
a Direção, o desenvolvimento de atividades de 
treinamento e o desempenho dos instrutores, 
professores, conferencistas e consultores;

III - Submeter à aprovação da direção os nomes de 
instrutores, professores, conferencistas e consultores;

IV - Coordenar as atividades de estágio de estudantes 
dos níveis médio e superior;

V - Desenvolver outras atividades correlatas.

Subseção VI
Da Competência do Departamento Projetos 

Especiais da Escola do Legislativo

Art. 71 - Compete ao Departamento de Projetos 
Especiais:

I - Planejar, em conjunto com a Direção, projetos e 
programas especiais de estudo, de pesquisa e de 
integração, a serem disponibilizados pela Escola do 
Legislativo;
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II  - Coordenar, acompanhar e avaliar, em conjunto com 
a Direção, o desenvolvimento de projetos e programas 
especiais e o desempenho dos profissionais contratados;

III - Submeter à aprovação da Direção os nomes dos 
profissionais a serem contratados;

IV - Promover eventos e programas de integração e 
valorização entre os servidores da Câmara de 
Vereadores e com a sociedade;

V - Desenvolver outras atividades correlatas.

Art. 72 - A Câmara de Vereadores do Município de 
Camaçari, Bahia, destinará, anualmente, dotação 
específica do seu orçamento para investimento, custeio e 
manutenção das atividades da Fundação.

CAPÍTULO IX
DO REGIME JURÍDICO E DO QUADRO DE 

PESSOAL

Seção I
Do Regime Jurídico

Art. 73 – O Regime Jurídico do quadro de pessoal da 
Fundação Vereador Dilson Magalhães é o estatutário, 
denominado de regime único, que definirá os direitos, 
deveres, garantias, vantagens, vedações e penalidades 
que regulará o relacionamento dos servidores com a 
entidade.

Art. 74 - A Fundação Vereador Dilson Magalhães terá 
quadro de pessoal próprio, regido pelo regime único, e 
pelo Plano de Carreira, Cargos e Remunerações.

§ 1º - Para execução das suas finalidades e atividades, a 
Fundação Vereador Dilson Magalhães poderá contar 
com a colaboração de servidores do quadro funcional da 
Câmara de Vereadores do Município de Camaçari, 
Bahia, por meio de termo de cessão ou a disposição, por 
decisão do Presidente da Mesa Diretora da Câmara, 
mediante requerimento do Diretor-Presidente da 
Fundação.

§ 2º - O servidor do quadro efetivo da Fundação Vereador 
Dilson Magalhães e da Câmara de Vereadores quando 
nomeado para exercer cargos na Diretoria Executiva terá 
assegurado a opção pela percepção, a titulo de 
vencimento, a remuneração a que tem direito como 
servidor, mantidas todas as vantagens que tem direito.

§ 3º - As disposições do § 2º deste artigo serão aplicadas, 
integralmente, ao servidor público de qualquer esfera de 
governo, quando cedido a Fundação.

Seção II
Do Quadro de Pessoal

Art. 75 – Os Cargos Públicos dos órgãos da Estrutura 
Administrativa da Fundação é o conjunto de atribuições 
atribuídas aos agentes vinculados as suas respectivas 
unidades de competências, instituídos na forma desta 

Lei, com denominação própria e número certo, 
submetendo o seu titular ao regime estatutário.

Art. 76 - O quadro funcional dos órgãos da Estrutura 
Administrativa é composto dos seguintes Cargos:

a) Cargos de Provimento Efetivo;

b) Cargos em Comissão;

c) Cargos Temporários, pelo Regime Especial de Direto 
Administrativo – REDA.

§ 1º – Os Cargos da Estrutura Administrativa da 
Fundação são os constantes do Anexo II, parte 
integrante desta Lei, com atribuições, direitos e deveres 
definidos no Estatuto.

§ 2º - Os titulares dos Cargos em Comissão serão 
nomeados pelo Diretor-Presidente da Fundação, através 
de Ato próprio.

Art. 77 – O servidor habilitado em concurso público para 
o quadro de pessoal da Fundação, depois de empossado 
adquirirá estabilidade no serviço público depois de 
completar 03 (três) anos de efetivo exercício.

CAPÍTULO X
DOS PRINCÍPIOS DA FUNDAÇÃO

Art. 78 – Os órgãos de direção da Fundação Vereador 
Dilson Magalhães deverão observar aos seguintes 
princípios:

I - Complementaridade entre os sistemas público, estatal 
e privado;

II - Promoção do acesso à informação por meio da 
pluralidade de fontes de produção e distribuição do 
conteúdo;
III - Produção e programação com finalidades 
educativas, artísticas, culturais, científicas, jornalísticas, 
comunicação, informativas e institucionais;

IV - Promoção da cultura local, estímulo à produção 
regional e à produção independente;

V - Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da 
família;

VI - Não discriminação religiosa, político partidária, 
filosófica, étnica, de gênero ou de opção sexual;

VII - Observância de preceitos éticos no exercício das 
atividades de Radiodifusão Sonora de sons e sons e 
imagem;

VIII - Autonomia em relação para definir produção, 
programação e distribuição de conteúdo no sistema 
público de radiodifusão;

IX - Participação da sociedade civil no controle da 
aplicação dos princípios do sistema público de 
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radiodifusão, respeitando-se a pluralidade da sociedade 
de Camaçari, Bahia.

X - Atualização e modernização tecnológica dos 
equipamentos de produção e transmissão;

XI - Formação e capacitação continuadas de mão de 
obra, de forma a garantir a excelência na produção da 
programação veiculada.

CAPÍTULO XI
DO REGIME FINANCEIRO E DE FISCALIZAÇÃO

Art. 79 – O Regime Financeiro da Fundação Vereador 
Dilson Magalhães obedecerá às normas previstas para 
as Fundações mantidas pelo Poder Público e o exercício 
financeiro coincidirá com o ano civil.

Art. 80 – A fiscalização da administração financeira da 
Fundação será exercida pelo Conselho Fiscal.

Art. 81 – A Fundação Vereador Dilson Magalhães não 
distribuirá vantagens ou bonificações de qualquer 
natureza entre seus membros, diretores, mantenedores 
ou colaboradores sob qualquer pretexto.

CAPÍTULO XII
DO ESTATUTO E DO REGIMENTO INTERNO

Art. 82 – O Estatuto é o conjunto de normas jurídicas que 
regulamenta o funcionamento da Fundação elaborado 
pela Diretoria Executiva e aprovado pela maioria dos 
membros do Conselho Deliberativo.

Parágrafo Único – A estrutura, atribuições, 
competências, finalidades e funcionamento dos órgãos 
de direção superior, de direção fiscalizadora e de direção 
executiva, serão definidos pelo Estatuto.

Art. 83 – O Regimento Interno é o conjunto de normas 
estabelecidas para regulamentar à organização e o 
funcionamento da Fundação, detalhando os diversos 
níveis hierárquicos, as respectivas competências dos 
seus órgãos, cargos e dirigentes e os seus 
relacionamentos internos e externos.

Art. 84 – O Estatuto e o Regimento Interno da Fundação 
serão elaborados pela Diretoria-Executiva e aprovados 
pelo Conselho Deliberativo no prazo de 120 (cento e 
vinte), contados da data de publicação desta Lei.

TITULO IV
DO SISTEMA DE RADIODIFUSÃO SONORA

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 85 – Fica instituído o Sistema de Radiodifusão 
Sonora no âmbito da Câmara de Vereadores do 
Município de Camaçari, Estado da Bahia, como órgão 
vinculado a  Superintendência  de Comunicação Social e 
Programação da Fundação, com a finalidade de 
contribuir para maior transparência e fortalecimento do 

Poder Legislativo Municipal.

Art. 86 – O Sistema de Radiodifusão Sonora da Câmara 
de Vereadores do Município de Camaçari, Bahia, 
integrará a Rede Legislativa de Emissoras de Rádio e 
Televisão, denominada de Rede Legislativa de 
Comunicação, a qual observará o principio da pluralidade 
nas suas transmissões.

§ 1º - O Sistema de Radiodifusão Sonora da Rede 
Legislativa de Comunicação tem como meta a 
universalização da cobertura dos sinais das emissoras 
de Rádio e Televisão da Câmara de Vereadores para que 
alcancem todos os cidadãos do Município de Camaçari, 
Bahia, de forma aberta e gratuita.

§ 2º - A Rede Legislativa de Comunicação contribuirá 
para a consolidação do processo de democratização da 
informação das atividades e funções diversas do Poder 
Legislativo Municipal.
§ 3º – A Rede Legislativa de Comunicação será 
administrada pela FUNDAÇÃO    VEREADOR    
DILSON    MAGALHÃES,    através    da 
Superintendência de Comunicação Social e 
Programação, como rede municipal de Canais de Rádio 
FM e TV Digital, com sinal aberto e gratuito.

Art. 87 – O Sistema de Radiodifusão Sonora, 
denominada de Rede Legislativa de Comunicação, 
compreende a transmissão de sons e de sons e imagens, 
no espaço, destinado a ser direta e livremente recebido 
pelo público em geral.

§ 1º - A Radiodifusão Sonora por meio de transmissão de 
sons será realizada através da Emissora de Rádio FM 
denominada de Rádio Câmara – RC.

§ 2º - A Radiodifusão Sonora por meio de transmissão de 
sons e imagens será realizada através da Emissora de 
Televisão Câmara digital denominada de TV Câmara – 
TVC. 

§ 3º - A Rede Legislativa de Comunicação transmitirá as 
Sessões Plenárias, os trabalhos das Comissões em 
geral, as audiências públicas e programas de interesse 
público, programas jornalísticos, culturais e artísticos de 
forma direta e transparente, que contribuirá para maior 
fortalecimento do Poder Legislativo Municipal.

Art. 88 – O Sistema de Radiodifusão Sonora da Câmara 
de Vereadores do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, tem as seguintes atribuições:

I - Zelar pela divulgação dos trabalhos legislativos e 
parlamentares, com prioridade àqueles diretamente 
relacionados ao processo legislativo;

II - Gerenciar os veículos da Rede Legislativa de 
Comunicação, os programas e serviços de relações 
públicas da Câmara de Vereadores;

III - Definir a linha editorial dos veículos da Rede 
Legislativa de Comunicação da Câmara de Vereadores;
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IV - Planejar a aquisição e operacionalidade de 
tecnologias atualizadas, visando à universalização do 
conteúdo da Rede Legislativa de Comunicação;

V - Supervisionar as atividades de infraestrutura técnico-
operacional, necessário para garantir o apoio técnico 
especializado para execução das atividades da Rede 
Legislativa de Comunicação;

VI - Supervisionar as atividades relacionadas à Rede 
Legislativa de Comunicação de Rádio e TV digital;

VII - Promover a reflexão sobre a história e o 
multiculturalismo de todo o território do Município; 

VIII - Garantir espaço de veiculação para conteúdos 
colaborativos nos meios de comunicação.

IX - Desenvolver at iv idades de produção 
cinematográfica, de vídeos e de programas de Rádio e 
Televisão não especificadas anteriormente.

Art. 89 - O Sistema de Radiodifusão Sonora da Rede 
Legislativa de Comunicação apresenta a seguinte 
subdivisão na sua estrutura interna:

a) Rádio Câmara - RC;

b)TV Câmara – TC;

c)Centro de Memória;

d) Arquivo Público.

Seção I
Da Rádio Câmara – RC

Art. 90 – Fica instituída a Rádio Câmara – RC como 
órgão de radiodifusão sonora de transmissão de sons por 
meio da rede de Emissora de Rádio, com sede na 
Câmara de Vereadores do Município de Camaçari, 
Bahia, a qual operará mediante Modulação em 
Frequência – FM e integrará o Sistema de Radiodifusão 
Sonora da Rede Legislativa de Comunicação.

Art. 91 - Com o objetivo de fortalecer a transparência do 
Poder Legislativo Municipal e se aproximar da 
população, a Rádio Câmara – RC formará diversas 
parcerias para compartilhar conteúdo na sua 
programação de forma diversificado com temas 
envolvendo politica, arte, religião, educação, saúde e 
prestação de serviços.

Art. 92 – A Rádio Câmara – TC integra a Estrutura 
Administrativa da Fundação e subordina-se a 
Superintendência de Comunicação Social e 
Programação, com supervisão direta da Presidência da 
Câmara de Vereadores.

Art. 93 - A Rádio Câmara – RC apresenta subdivisões e 
órgãos na sua estrutura interna, nos termos do Anexo III, 
parte integrante desta Lei.

Seção II
Da TV Câmara - TC

Art. 94 – Fica instituída a TV Câmara como órgão 
institucional de radiodifusão sonora de transmissão de 
sons e imagens por meio da rede de Emissora de 
Televisão Câmara digital, aberta e fechada, com sede na 
Câmara de Vereadores do Município de Camaçari, 
Bahia, integrante do Sistema de Radiodifusão Sonora da 
Rede Legislativa de Comunicação.

Art. 95 – A TV Câmara – TC integra a Estrutura 
Administrativa da Fundação Vereador Dilson Magalhães 
e subordina-se a Superintendência de Comunicação 
Social e Programação, com supervisão direta da 
Presidência da Câmara de Vereadores.

Art. 96 - A TV Câmara – TC apresenta subdivisões e 
órgãos na sua estrutura interna, nos termos do Anexo III, 
parte integrante desta Lei.

Seção III
Das Atribuições e Competências da Rádio e TV 

Câmara

Art. 97 – As atribuições e competências da Rádio e TV 
Câmara serão estabelecidas no Estatuto da Fundação.

Art. 98 – As programações das emissoras de Rádio e TV 
Câmara são da competência da Diretoria Executiva da 
Fundação e de responsabilidade do Conselho 
Deliberativo.

CAPITULO II
DO CENTRO DE MEMÓRIA E ARQUIVO PÚBLICO 

Art. 99 – Fica criado o Centro de Memoria e o Arquivo 
Público, no âmbito da Câmara de Vereadores do 
Município de Camaçari, Bahia, como órgãos vinculados 
ao Sistema de Radiodifusão Sonora.

Art. 100 - O Centro de Memoria e o Arquivo Público têm 
por finalidade recolher, organizar, preservar e divulgar o 
acervo documental, proveniente de arquivos públicos e 
privados, que evidencie a memoria da história, 
geográfica, administrativa, técnica, legislativa de todo o 
Estado da Bahia.

Parágrafo Único - O Centro de Memoria e o Arquivo 
Público têm ainda como finalidade estimular e promover 
as atividades relacionadas com bibliotecas, organizando, 
atualizando e difundindo seus acervos.

Seção I
Do Centro de Memória

Art. 101 – O Centro de Memória é o órgão de difusão da 
história do Município de Camaçari, Bahia, e do Estado da 
Bahia, por meio da preservação e ordenação de arquivos 
públicos e privados, de personalidades públicas e 
privadas, de realizações de exposições, seminários e 
cursos de formações, através da Escola do Legislativo.
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Art. 102 – O Centro de Memória será responsável pela 
instituição e manutenção do Memorial do Poder 
Legislativo Municipal, localizado no Prédio sede da 
Câmara de Vereadores.

Art. 103 – O Centro de Memória é ainda um órgão da 
Fundação voltado para o recolhimento e disponibilização 
ao público de acervos de reconhecido valor histórico, 
desenvolver e apoiar iniciativas de pesquisas sobre a 
história do Município, promover a difusão do 
conhecimento histórico sobre o Estado da Bahia e sua 
memória, bem como incentivar e apoiar a montagem de 
espaços de memória na Câmara de Vereadores de 
Camaçari, Bahia. 

Art. 104 – O Centro de Memória e o Arquivo Público 
apresentam as seguintes subdivisões na sua estrutura 
interna:

I - Coordenadoria do Centro de Memória:

a) Coordenador do Centro de Memória.

II -  Assessoria Especial:

a) Assessor Especial.

III -  Assessoria III:

a) Assessor III.

IV - Assessoria II:

a) Assessor II.

Seção II
Do Arquivo Público

Art. 105 – O Arquivo Público é o órgão de arquivamento 
de documentos públicos e privados e de realização de 
atividades de natureza pública da Câmara de Vereadores 
do Município de Camaçari, Bahia.

§ 1º – Os arquivos públicos podem ser de esfera federal, 
estadual e municipal, desde que armazene toda sua 
história, objetivando demonstrar as funções 
administrativa e legislativa.

§ 2º – Os arquivos públicos serão armazenados de forma 
analógica ou digital, que funcionará como importante 
fonte de informação.

Subseção I
Das Competências do Arquivo Público 

Art. 106 – Compete ao Arquivo Público:

I - Emissão de certidões probatórias;

II - Instrumento de gestão e transparência pública;

III - Reproduzir documentos;

IV - Realização de serviço de informações aos 
cidadãos;

V -  Realizar serviço de memória local;

VI - Realizações de Serviços de ação cultural; 
VII - Serviços de pesquisa em Diário Oficial; VIII - 
Serviços de pesquisa histórica; e

IX – Realização de visitas guiadas.

Subseção II
Das Atribuições do Arquivo Público

Art. 107 – São atribuições do Arquivo Público:

I - Receber e conservar, sob classificação sistemática, 
os documentos pertencentes aos arquivos público e 
privados, provenientes de órgãos públicos, doados ou 
adquiridos;

II - Estabelecer a política municipal de arquivos, e de 
bibliotecas públicas;

III - Localizar arquivos privados relativos ao Município 
de Camaçari e ao Estado da Bahia, visando obter seu 
recolhimento à Fundação;

IV - Promover a restauração de documentos 
pertencentes ao acervo dos Poderes Executivo e 
Legislativo, como também da Fundação;

V - Realizar pesquisas apoiadas no acervo documental 
dos Poderes Executivo e Legislativo, como também da 
Fundação;

VI - Produzir fontes de história sempre visando a 
enriquecer o acervo da Fundação;

VII - Promover a divulgação de pesquisas e trabalhos 
realizados na Fundação;

VIII - Produzir catálogos do acervo existente na 
Fundação e outros de natureza similar localizados em 
outros órgãos, entidades, instituições ou Empresas.

Subseção III
Dos Arquivos de Documentos

Art. 108 - Os arquivos de documentos atenderão aos 
seguintes conceitos:

a)Acervo: total de documentos guardados em um 
arquivo;

b)Acondicionamento: suporte ou embalagem cuja 
função é proteger o documento e facilitar o seu 
manuseio;

c)Digitalização: armazenamento, em disco óptico, de 
documento de forma a permitir sua visualização em 
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terminal de alta resolução, ou ainda por meio da sua 
impressão;

d)Microfilmagem: produzir imagens fotográficas de 
determinado documento, em tamanho altamente 
reduzido.

Art. 109 – O Arquivo Público apresenta as seguintes 
subdivisões na sua estrutura interna: 

I -  Coordenadoria do Arquivo Público:

a) Coordenador do Arquivo Público.

II - Assessoria de Fotografia e Acervo:

a) Assessor de Fotografia e Acervo.

III - Assessoria III:

a) Assessor III.

III – Assessoria II:

a) Assessor II.

CAPITULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 110 - A Fundação Vereador Dilson Magalhães, para 
contratar obras e serviços ou para a aquisição e 
alienação de bens, submeter-se-á aos princípios da 
Administração Pública.

Art. 111 - A Fundação terá sede e foro na Cidade de 
Camaçari, Estado da Bahia.

Art. 112 - Fica a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores 
do Município de Camaçari, Bahia, autorizada a adotar as 
providências necessárias ao pleno funcionamento da 
Fundação.

Parágrafo Único - Em caso de extinção da Fundação 
Vereador Dilson Magalhães, todos os seus bens e 
direitos reverterão à Câmara de Vereadores do Município 
de Camaçari, Estado da Bahia, salvo os que devam ter 
destino específico. 

Art. 113 – Aplicam-se subsidiariamente ao quadro de 
pessoal da Fundação as disposições da Lei Municipal 
que trata da estrutura organizacional e administrativa da 
Câmara e do plano de carreira dos servidores públicos do 
Poder Legislativo Municipal.

Art. 114 – São Partes integrantes desta Lei, os seguintes 
Anexos:

a) Anexo I: Quadro A – Tabela dos Símbolos e 
Vencimentos dos Cargos de Provimento em Comissão;

b) Anexo II: Quadro B – Tabela dos Cargos de 
Provimento em Comissão por Nomenclatura dos Cargos, 
Símbolos e Quantitativos;

c) Anexo III: Quadro C – Tabela dos Órgãos com os 
Respectivos Cargos, Símbolos e Quantitativos;

d) Anexo IV: Quadro D – Tabela das Atribuições e 
Requisitos de Investidura nos Cargos de Provimento em 
Comissão;

e) Anexo V: Quadro E – Tabela dos Cargos de 
Provimento Efetivo por Nomenclatura dos Cargos, 
Símbolos e Quantitativos;

Art. 115 – Os recursos necessários à cobertura das 
despesas com a execução e aplicação da presente Lei, 
serão usados do orçamento vigente, ficando autorizado, 
se necessário, a criação de elementos de despesas 
dentro do projeto/atividade, bem como abrir credito 
adicionais suplementares ou especiais nas respectivas 
dotações, quando da necessidade de execução maior de 
despesas.

Parágrafo Único – Os recursos necessários à cobertura 
dos créditos a que se refere a presente Lei, bem como a 
classificação orçamentária da despesa, serão indicados 
e discriminados em Decreto do Poder Executivo 
Municipal, observado o disposto contido no art. 43 da Lei 
Federal nº 4.320, de 1964. 

Art. 116 – Para atender as disposições contidas nos 
artigos 33, § 2º e
40 desta Lei, tendo em vista o lapso temporal da data de 
sua aprovação, o primeiro mandato do Conselho 
Deliberativo e do Conselho Fiscal coincidirá com o 
mandato do primeiro biênio dos Membros da Mesa 
Diretora da Câmara de Vereadores, que se encerará em 
31 de dezembro de 2022.

Art. 117 – Fica a Mesa Diretora da Câmara de 
Vereadores, por meio da Diretoria Executiva da 
Fundação Vereador Dilson Magalhães, obrigados a 
instituir o Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos dos 
servidores do quadro efetivo da Fundação Vereador 
Dilson Magalhães.

Art. 118 – Os Cargos de Provimento Efetivo do quadro 
funcional da Fundação que farão parte do Plano de 
Carreira, Cargos e Vencimentos dos servidores do 
quadro efetivo, são os constantes do Anexo V, parte 
integrante desta Lei.

Art. 119 – Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, BAHIA, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021.
 

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
10 de Dezembro de 2021 - Ano XIX
Nº 1806 - 2º Caderno - Pagina. 22 de 32



Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
10 de Dezembro de 2021 - Ano XIX

Nº 1806 - 2º Caderno - Pagina. 23 de 32



ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Representar a Fundação em juízo ou fora dele, 
podendo, inclusive delegar poderes e constituir 
mandatários; Administrar o patrimônio e as finanças da 
Fundação, determinando a aplicação dos seus 
recursos, conforme o orçamento aprovado e a 
legislação em vigor; Administrar, superintender e 
coordenar as atividades da Fundação, definidas e 
aprovadas pelo Conselho Deliberativo; Receber bens, 
doações e subvenções destinadas à Fundação; 
Autorizar pagamentos e despesas administrativas e 
ordinárias da Fundação; Expedir resoluções, portarias, 
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atos, instruções e ordens de serviços; Assinar cheques 
e ordens relativas à movimentação de fundos ou 
recursos; Elaborar o Regimento Interno da Fundação, 
submetendo-o à aprovação do Conselho Deliberativo; 
Assinar contratos, convênios, acordos e ajustes de 
interesse da Fundação. Desde que autorizados pelo 
Conselho Deliberativo; Realizar todos os atos de 
gestão próprios da função; Nomear os titulares dos 
Cargos em Comissão da Fundação, através de Ato 
próprio.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO 

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos; ter 
formação, preferencialmente, em nível superior e 
experiência compatível com a área.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Exercer as atividades relativas ao controle patrimonial; 
Exercer as atividades de aperfeiçoamento de recursos 
humanos e administração de pessoal da Fundação; 
Exercer as atividades relativas à administração de 
materiais e equipamentos; Coordenar as atividades do 
Centro de Memória e do Arquivo Público; Promover a 
arrecadação de recursos para a Fundação; Zelar pelas 
providências necessárias para boa administração das 
atividades; Analisar e avaliar as propostas de orçamento 
e elaborar a proposta para inclusão no orçamento geral 
do Poder Executivo Municipal, com base no Plano 
Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias; Elaborar 
projetos visando à captação de recursos para a 
Fundação; Administrar a contabilidade geral da 
Fundação; Elaborar a programação financeira da 
Fundação; Indicar para preenchimento, quando 
necessário, os cargos em Comissão dos órgãos da 
Fundação; Executar tarefas ligadas à sua especialidade 
e supervisionar as atividades desenvolvidas pelos 
demais setores; Realizar o controle patrimonial da 
Fundação, garantindo os registros necessários; Exercer 
outras atividades correlatas.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO 

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos; ter 
formação, preferencialmente, em nível superior e 
experiência compatível com a área.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Propor politicas de comunicação social alinhada aos 
objetivos do Poder Legislativo Municipal; Desenvolver 
mecanismos que favoreçam a visibilidade da Fundação; 
Atuar na difusão do conhecimento cientifico e da 

produção cultural, artística e educativa; Produzir e 
distribuir conteúdos jornalísticos e institucionais; 
Promover o atendimento a imprensa local, estadual e 
nacional; Gerir veículos públicos de comunicação e as 
mídias sociais da Fundação; Avaliar a grade de 
programação garantindo que sejam cumpridas as 
finalidades educativas, artísticas, culturais, informativas, 
científicas, dentre outras; Analisar os projetos e pilotos 
dos programas apresentados pela Rádio e TV Câmara, 
assegurando a excelência em conteúdo, linguagem, 
som e imagem; Propor à Rádio e TV Câmara novos 
programas, enfoques e pautas; Apreciar, anualmente, o 
relatório das atividades desenvolvidas pela Rádio e TV 
Câmara; Exercer outras atividades correlatas.
 

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos; ter 
formação, preferencialmente, em nível superior e 
experiência compatível com a área.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Representar a Fundação e promover a defesa de seus 
direitos e interesses em qualquer instância judicial, nas 
causas em que for autor, réu, assistente, oponente, 
terceiro interveniente ou, por qualquer forma, 
interessado, usando todos os recursos legalmente 
permitidos e todos os poderes para o foro legalmente 
permitido expressamente autorizado pelo Diretor-
Presidente ou por delegação de competência, os 
especiais para desistir, transigir, acordar, transacionar, 
firma compromisso, receber e dar quitação, bem como 
deixar de interpor recursos nas ações em que a 
Fundação figure como parte; Emitir parecer sobre 
questões jurídicas que lhe sejam submetidas pela 
Fundação e, através das representações, pelo Conselho 
Deliberativo e Fiscal e dirigente dos Órgãos da Diretoria 
Executiva; Orientar e assistir juridicamente a Diretoria da 
Fundação, no tocante às questões tributárias, fiscais, 
cíveis, trabalhistas e outras; Representar ao Ministério 
Público, sempre que tiver ciência do desvio de renda ou 
de bem público e propor ação civil para apuração de 
responsabilidade;   Assessorar a Diretoria Executiva nos 
atos relativos à aquisição, locação, cessão, concessão, 
permissão, aforamento, locação e outros concernentes 
a imóveis do Patrimônio da Fundação; Manter 
organizado arquivos dos processos em tramitação na 
Fundação, contendo informações sobre o seu 
andamento; Examinar as ordens e sentenças judicial 
cujo cumprimento envolva matéria de competência da 
Fundação ou de outra autoridade ligada a Fundação; 
Minutar contratos, convênios, acordos e, quando 
solicitada, exposição de motivos, memoriais ou outras 
peças de natureza jurídica; Emitir pareceres na 
formalização de processos, de contratos e convênios de 
interesse da Fundação; Propor ao Diretor-Presidente a 
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SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

 

SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E PROGRAMAÇÃO 

 

PROCURADOR GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 



revogação ou a declaração de nulidade de atos 
administrativos; Celebrar acordos judiciais, em qualquer 
instância, que visem à extinção de processo.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO 

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos; ser 
Bacharel em Direito com registro na OAB e ter 
experiência compatível com a área.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades de 
diversas áreas de apoio administrativo, fixando políticas 
de gestão dos recursos, estruturação, racionalização, e 
adequação dos serviços; Confeccionar e publicar 
portarias no âmbito de sua competência; Autorizar a 
participação de servidores em cursos de interesse da 
administração e, se for o caso, Lavrar Portaria de 
designação para viagem conceder as competentes 
diárias e passagens; Executar, em geral, os demais atos 
e medidas relacionadas com suas finalidades, inclusive 
quanto ao preparo do expediente própr io.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO 

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos; ter 
formação, preferencialmente, em nível superior e 
experiência compatível com a área.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Analisar a legalidade dos atos administrativos da 
Fundação; acompanhar a execução orçamentária 
financeira; analisar e emitir parecer sobre as prestações 
de contas de adiantamento; analisar e emitir parecer 
sobre editais, minuta de contratos, termos aditivos ao 
contrato, reconhecimento de dívida; analisar a legalidade 
e instrução processual das despensas e inexigibilidade 
das licitações; acompanhar a execução das metas e 
programas do Poder Legislativo Municipal e auxiliar no 
Tribunal de Contas nas informações que, porventura, 
venha a ser solicitada pelo controle externo; exercer 
atividades correlatas.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO 

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 

obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos; ter 
formação, preferencialmente, em nível superior e 
experiência compatível com a área.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Promover a realização de estudos, pesquisas e debates 
para o desenvolvimento do Poder Legislativo Municipal, 
dos Vereadores, dos Servidores e dos Cidadãos do 
Município de Camaçari, Estado da Bahia; Executar e 
levar informações e conhecimento sobre formação 
política e de processo legislativo aos vereadores e 
servidores; Disponibilizar suporte pedagógico, de 
natureza técnico-científica, necessário às atividades da 
Câmara de Vereadores do Município de Camaçari, 
Bahia; Promover a integração com outras Escolas do 
Legislativo, com Universidades Corporativas, públicas e 
privadas e com instituições acadêmicas e de pesquisas.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO 

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

C O O R D E N A D O R  F I N A N C E I R O

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Coordenar e supervisionar os serviços executados pela 
unidades administrativas subordinadas; preparar 
propostas de orçamentos anuais; elaborar fluxo de caixa 
e previsões financeiras; supervisionar a conciliação 
bancária; conferir balancetes mensais e auxiliar na 
elaboração do balanço anual; supervisionar a emissão 
de notas de empenho, emissão de pagamentos 
efetuados; prestar atendimento à Auditoria Interna e a 
Técnica do Tribunal de Contas; emitir pareceres sobre 
assuntos técnicos; examinar e avaliar a segurança e 
eficácia dos controles administrativos.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO 

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Planejar, em conjunto com a Direção, projetos e 
programas especiais de estudo, de pesquisa e de 
integração, a serem disponibilizados pela Escola do 
Legislativo; Coordenar, acompanhar e avaliar, em 
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DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA E CONTROLE  

 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  

 
DIRETOR GERAL DA ESCOLA DO LEGISLATIVO  

 

COORDENADOR FINANCEIRO  

 
COORDENADOR DE PROJETOS ESPECIAIS  



conjunto com a Direção, o desenvolvimento de projetos 
e programas especiais e o desempenho dos 
profissionais contratados; Submeter à aprovação da 
Direção os nomes dos profissionais a serem 
contratados; Promover eventos e programas de 
integração e valorização entre os servidores da Câmara 
de Vereadores e com a sociedade; Desenvolver outras 
atividades correlatas.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO 

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Coordenar e supervisionar as atividades administrativas 
e técnicas do Centro Cultural e Artístico da Câmara; 
propor e elaborar a Agenda de eventos e mostras do 
Centro Cultural e Artístico da Câmara; propor, organizar e 
coordenar eventos e projetos sócio institucionais 
relacionados às artes plásticas, cênicas, literárias, 
fotográficas, cinematográficas, musicais e demais 
atividades culturais; Proceder ao tratamento, 
conservação, restauração, preservação e controle do 
acervo museológico da Câmara; Exercer outras 
atividades correlatas.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO 

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Compete planejar, coordenar, executar e controlar as 
atividades relativas à política e desenvolvimento relativo 
à radiofonia; coordenar a edição dos programas e 
arquivar o material gravado de interesse da Instituição; 
coordenar a cobertura jornalística ao vivo e a gravação 
dos trabalhos legislativos da Câmara; Coordenar a grade 
de programação da Rádio Câmara; Coordenar a edição 
das reportagens e a montagem dos noticiários.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO 

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Compete planejar, coordenar, executar e controlar as 
atividades relativas à programação televisiva; coordenar 
a edição dos programas e arquivar o material gravado de 
interesse da Instituição; coordenar a cobertura 
jornalística ao vivo e a gravação dos trabalhos 
legislativos da Câmara; Coordenar a grade de 
programação da TV Câmara; Coordenar a edição das 
reportagens e a montagem dos noticiários. a) coordenar 
e assessorar a execução das ações, projetos e 
programas de comunicação referentes à TV Câmara e 
Rádio Câmara; Divulgar as ações e programas da 
Câmara Municipal nos meios áudio-visuais.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO 

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Planejar, em conjunto com a Direção, atividades de 
treinamento a serem disponibilizadas pela Escola do 
Legislativo; Coordenar, acompanhar e avaliar, em 
conjunto com a Direção, o desenvolvimento de 
atividades de treinamento e o desempenho dos 
instrutores, professores, conferencistas e consultores; 
Submeter à aprovação da direção os nomes de 
instrutores, professores, conferencistas e consultores; 
Coordenar as atividades de estágio de estudantes dos 
níveis médio e superior; Desenvolver outras atividades 
correlatas.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO 

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Compete planejar, coordenar a disponibilização ao 
público de acervos de reconhecido valor histórico; 
Desenvolver e apoiar iniciativas de pesquisas sobre a 
história do Município; Promover a difusão do 
conhecimento histórico sobre o Estado da Bahia e sua 
memória; Implantar e coordenar a montagem de espaços 
de memória na Câmara de Vereadores de Camaçari, 
Bahia.
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COORDENADOR DO CENTRO CULTURAL E ARTÍSTICO DA CÂMARA  

 
COORDENADOR DA RÁDIO CÂMARA  

 

COORDENADOR DA TV CÂMARA 

 

COORDENADOR PEDAGÓGICO E DE DESENVOLVIMENTO  

 

COORDENADOR DO CENTRO DE MEMÓRIA 



REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO

Serbrasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Coordenar as atividades de recebimento e conservação, 
sob classificação sistemática, dos documentos 
pertencentes aos arquivos público e privados, 
provenientes de órgãos públicos, doados ou adquiridos; 
Estabelecer a política municipal de arquivos, e de 
bibliotecas públicas; Promover a Localização de 
arquivos privados relativos ao Município de Camaçari e 
ao Estado da Bahia, visando obter seu recolhimento à 
Fundação; Promover a restauração de documentos 
pertencentes ao acervo dos Poderes Executivo e 
Legislativo, como também da Fundação; Realizar 
pesquisas apoiadas no acervo documental dos Poderes 
Executivo e Legislativo, como também da Fundação; 
Produzir fontes de história sempre visando a enriquecer 
o acervo da Fundação; Promover a divulgação de 
pesquisas e trabalhos realizados na Fundação; Produzir 
catálogos do acervo existente na Fundação e outros de 
natureza similar localizados em outros órgãos, 
entidades, instituições ou Empresas; Promover o 
acesso e o atendimento às consultas dos órgãos oficiais, 
dos pesquisadores, estudiosos, estudantes e do público 
em geral.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Coordenar os serviços administrativos; supervisionar o 
suprimento dos materiais de expediente e limpeza de 
todas as unidades administravas; elaborar cadastro de 
fornecedores, coleta de preços e controle de estuque de 
materiais; supervisionar o registro dos bens patrimoniais 
adquiridos pela Câmara.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Coordenar e definir as modalidades licitatórias que 
melhor atendam os interesses da Fundação, bem como 
executar as atividades pertinentes à elaboração das 
minutas dos editais dos certames licitatórios; Promover a 
gestão e fiscalização de contratos, a celebração de 
convênios, a formalização de parcerias, a elaboração de 
todos os processos de  dispensa e inexigibilidade de  
licitações relacionadas às  compras de materiais, 
equipamentos e contratação de serviços e obras, bem 
como as alienações; Receber, conferir e solicitar 
informações necessárias à instrução de processos 
licitatórios relacionados às compras de materiais, 
equipamentos, contratação de serviços e obras; 
Coordenar as atividades inerentes a elaboração dos 
processos licitatórios em sua fase interna;

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO 

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

ATRIBUIÇÕES	DO	CARGO 

Compete planejar, coordenar, executar e controlar as 
atividades relativas à política e desenvolvimento de 
recursos de tecnologia da informação; Coordenar o 
desenvolvimento e a implantação dos sistemas de 
informação institucionais, bem como programar as 
manutenções; Gerenciar os recursos de tecnologia da 
informação no âmbito da Fundação; Propor políticas e 
diretrizes na área de tecnologia da informação; 
Responsabilizar-se pela gestão e manutenção da 
p o l í t i c a  d e  s e g u r a n ç a  d a  i n f o r m a ç ã o .

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO 

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

ATRIBUIÇÕES	DO	CARGO 

Planejar, organizar, coordenar, comandar, controlar e 
orientar os órgãos que a compõem, controlar as 
atividades inerentes à gestão de pessoas da Fundação 
e zelar pelo cumprimento das diretrizes e programas da 
política de pessoal; Examinar e instruir os pedidos de 
concessão de direitos e vantagens, regime disciplinar, 
processo administrativo e seguridade social do servidor; 
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COORDENADOR DO ARQUIVO PÚBLICO  

COORDENADOR DE GESTÃO E DE APOIO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO  

 

COORDENADOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

 

COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA  

 
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS  



Executar os atos necessários à confecção das folhas de 
pagamentos dos servidores.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Planejar, organizar, coordenar os métodos e ferramentas 
para a execução do Processo de Planejamento 
Estratégico da Fundação; o Formular a estratégica 
integrada no âmbito da Fundação; Promover a 
articulação, discussões e encaminhamentos, juntos aos 
órgãos integrantes da estrutura da Fundação, Coordenar 
projetos de apoio a implementação do Processo de 
Planejamento Estratégico dos órgãos que compõem a 
estrutura da Fundação.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO 

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.	

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Planejar e fiscalizar a execução das atividades a cargo de 
sua unidade, respondendo perante o superior 
hierárquico pela regularidade dos serviços; Promover 
acompanhamento periódicos junto ao almoxarifado para 
fixar e manter o estoque mínimo de materiais de uso 
comum; Preparar e executar atividades pertinentes aos 
procedimentos de compras, serviços e obras; Promover 
atos relativos ao tombamento, controle e fiscalização do 
patrimônio.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO 

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Planejar, executar, controlar a equipe de repórteres, 
produtores e envolvidos na cobertura jornalística; 
Orientar a atuação dos repórteres na execução das 
pautas propostas; Orientar a edição das matérias; 
Promover a cobertura jornalística das atividades 
institucionais da Câmara Municipal, incluídos os eventos, 

solenidades, sessões ordinárias e extraordinárias, 
reuniões, encontros e visitas.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Planejar, executar, elaborar os cronogramas de 
produção e leitura final; Promover a avaliação editorial de 
textos; Avaliar e aprovar as pautas; Avaliar o conteúdo 
produzido em consonância com as Diretrizes da 
Fundação.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO 

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Planeja e orienta o gerenciamento do cronograma 
possibilita que todas as atividades fora distribuídas, 
assegurando sua execução e, observando as exigências 
de prazo e custo; Coordenar os recursos humanos, 
físicos e financeiros; Acompanhar a execução de 
projetos do Processo de Planejamento Estratégico dos 
órgãos que compõem a estrutura da Fundação.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Fornecer pareceres por escrito de todas as matérias nas 
quais seja consultado; Verificar a legalidade dos atos 
administrativos da Fundação; Orientar a Diretoria 
Executiva sobre eventuais medidas a serem tomadas; 
Examinar e opinar em questões relativas a direitos, 
vantagens, deveres e obrigações do pessoal da 
Fundação; Acompanhar os atos relativos às licitações e 
contratos.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO 

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
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COORDENADOR DE PLANEJAMENTO  

 

CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMÔNIO  

 

CHEFE DO SETOR DE REPORTAGEM 

 
CHEFE DO SETOR DE REDAÇÃO  

 

GERENTE DE PROJETOS  

 
ASSESSOR JURÍDICO  



obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos; ser 
graduado em Bacharel em Direito com registro na OAB e 
ter experiência compatível com a área.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Planejar, coordenar e executar as atividades de 
comunicação social da Câmara; Divulgar informações 
relacionadas com a Câmara; Organizar e manter 
atualizado o arquivo relativo a publicações de interesse 
do Legislativo.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO 

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Executar os serviços de natureza administrativa e 
burocrática e prestar assessoramento ao seu superior 
hierárquico; Executar, sob determinação superior, os 
trâmites necessários a realização dos atos 
administrativos emanados; Registrar a tramitação de 
papéis e documentos, prestando informações e 
orientações necessárias à eficaz solução das demandas 
sob sua responsabilidade; Realizar outras atividades 
inerentes ao cargo.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Coordenar a definição dos veículos-alvo e editorias 
ideais para as ações da Fundação e do Poder 
Legislativo; Promover o envio de informações 
relacionadas à Fundação e Ações do Legislativo para 
veículos da imprensa; Elaboração e Guarda do clipping 
com matérias que envolva, ou seja, de interesse do 
Legislativo Municipal.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Planejar e coordenar a produção de textos oriundos da 
atividade do Poder Legislativo Municipal, entrevistas de 
vereadores e outras que forem concedidas no recinto da 
Câmara; executar serviços jornalísticos relacionados 
com assuntos e matérias da Câmara; Proceder a 
cobertura dos trabalhos legislativos e de interesse da 
Fundação e da Câmara; Garantir cobertura imparcial e 
democrática de todas as atividades da Casa, inclusive a 
cobertura jornalística dos pronunciamentos em plenário.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

      

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Coordenar a divulgação de conteúdos das ações da 
Fundação e do Poder Legislativo; Promover as análises 
das mídias sociais institucionais da Fundação e do Poder 
Legislativo; Coordenar a elaboração de conteúdos e 
campanhas para a veiculação nas mídias sociais 
institucionais da Fundação e do Poder Legislativo.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Planejar e coordenar o processo de produção de 
documentação referente	à imagem;	Promover a guarda 
e tratamento de imagem fotográfica; Coordenar a 
catalogação de documentos fotográficos.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

A S S E S S O R  E S P E C I A L
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ASSESSOR DE PUBLICIDADE E RELAÇÕES PÚBLICAS  

 
ASSESSOR TÉCNICO  

 

ASSESSOR DE IMPRENSA 

 
ASSESSOR DE JORNALISMO  

 

      ASSESSOR DE NOVAS MÍDIAS 

 

ASSESSOR DE FOTOGRAFIA E ACERVO 



ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Assistir direta e imediatamente ao Superior Hierárquico 
no desempenho de suas atribuições e, especialmente, 
realizar estudos e contatos que por ele sejam 
determinados em assuntos vinculados às suas 
competências; coordenar o planejamento das ações 
estratégicas e exercer a supervisão e coordenação das 
atividades dos órgãos integrantes da estrutura da 
Fundação.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO

Receber, registrar, organizar e arquivar documentos; 
Atender ao público interno e externo em assuntos 
ligados a sua área de atuação e competência e executar 
trabalhos digitação; Prestar informação quando 
solicitado, sobre a movimentação e o arquivamento de 
processos; Receber, guardar e distribuir material; 
Executar outras atividades que tenham correlação com 
as atribuições do cargo.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Redigir atos administrativos e documentos; Receber e 
controlar material de consumo e permanente, bem como 
providenciar a sua reposição; Executar outras atividades 
que tenham correlação com as atribuições do cargo.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

ASSESSOR I

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Receber, distribuir e protocolar correspondências, 
documentos, pequenos volumes e encomendas; 
Executar serviços externos de entrega e retirada de 
materiais; Executar serviços simples Administrativos; 
Conferir e arquivar documentos; Exercer outras tarefas 
inerentes ao cargo e ao local de trabalho.

REQUISITOS DE INVESTIDURA NO CARGO 

Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos 
direitos políticos; estar em dia com as obrigações 
militares, se do sexo masculino; estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade mínima de 18 anos.

MENSAGEM DE VETO TOTAL Nº 049/2021
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021

À
Câmara Municipal de Camaçari – CMC
Presidência da Câmara
Excelentíssimo Senhor Vereador
Ednaldo Gomes Júnior Borges
Presidente da Câmara de Vereadores de Camaçari

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos previstos 
no § 1º do art. 66, da Constituição, decidi vetar 
integralmente, por contrariedade ao interesse público, 
conforme o art. 41, I, da Lei Orgânica Municipal, o Projeto 
de Lei nº 046/2021, de 18 de julho de 2021, que "Cria o 
Plano Municipal de Educação Ambiental no Município de 
Camaçari e dá outras providências".

Ouvidos, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente e a Procuradoria Geral do 
Município opinaram pelo veto ao Projeto de Lei pelas 
razões transcritas no parecer n° 1577/2021, em anexo, 
qual acato, vetando totalmente esta proposição.

Essas, Senhor Presidente, são as razões que me 
conduziram a vetar o Projeto de Lei em causa, as quais 
submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros 
desta Casa Legislativa.

Nesta oportunidade, renovo a manifestação do meu 
espeito e consideração.
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ASSESSOR ESPECIAL 

 

ASSESSOR III  

 

ASSESSOR II  

 

ASSESSOR I 

G
A

B
IP

GABINETE DO PREFEITO



Atenciosamente,

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

MENSAGEM DE VETO TOTAL  Nº 050/2021
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021

À
Câmara Municipal de Camaçari – CMC
Presidência da Câmara
Excelentíssimo Senhor Vereador
Ednaldo Gomes Júnior Borges
Presidente da Câmara de Vereadores de Camaçari

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos previstos 
no § 1º do art. 66, da Constituição, decidi vetar 
integralmente, por contrariedade ao art. 5º, VI, da 
Constituição Federal de 1988, o Projeto de Lei nº 
056/2021, de 09 de novembro de 2021, que "dispõe 
sobre a inclusão do evento “Marcha para Jesus Jardim 
Limoeiro” no calendário oficial de festividades do 
Município de Camaçari e dá outras providências".

Ouvida, a Procuradoria Geral do Município que opinou 
pelo veto ao Projeto de Lei, pelas razões transcritas no 
parecer n° 1602/2021, em anexo, qual acato, vetando 
totalmente esta proposição.

Essas, Senhor Presidente, são as razões que me 
conduziram a vetar o Projeto de Lei em causa, as quais 
submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros 
desta Casa Legislativa.

Nesta oportunidade, renovo a manifestação do meu 
respeito e consideração.

Atenciosamente,

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

MENSAGEM DE VETO TOTAL Nº 051/2021
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021

À
Câmara Municipal de Camaçari – CMC
Presidência da Câmara
Excelentíssimo Senhor Vereador
Ednaldo Gomes Júnior Borges
Presidente da Câmara de Vereadores de Camaçari

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos previstos 
no § 1º do art. 66, da Constituição, decidi vetar 
integralmente, por contrariedade ao art. 5º, VI, da 
Constituição Federal  de 1988, o Projeto de Lei nº 
064/2021, de 16 de setembro de 2021, que "institui no 
âmbito do Município de Camaçari a Marcha para Jesus 
na Costa de Camaçari".

Ouvida, a Procuradoria Geral do Município que opinou 
pelo veto ao Projeto de Lei, pelas razões transcritas no 
parecer n° 1603/2021, em anexo, qual acato, vetando 
totalmente esta proposição.

Essas, Senhor Presidente, são as razões que me 
conduziram a vetar o Projeto de Lei em causa, as quais 
submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros 
desta Casa Legislativa.

Nesta oportunidade, renovo a manifestação do meu 
respeito e consideração.

Atenciosamente,

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32

		2021-12-11T00:36:11-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:36:29-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:36:45-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:37:01-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:37:18-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:37:35-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:37:52-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:38:08-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:38:23-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:38:41-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:38:59-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:39:18-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:39:38-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:39:59-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:40:18-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:40:38-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:40:58-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:41:21-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:41:45-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:42:16-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:42:39-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:43:01-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:43:25-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:43:51-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:44:15-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:44:40-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:45:04-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:45:30-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:45:56-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:46:25-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:46:55-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2021-12-11T00:47:29-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180




