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LEI Nº 1754/2022
DE 30 DE JUNHO DE 2022

DISPÕES SOBRE A REVISÃO GERAL 
ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES 
DOS CARGOS DE PROVIMENTO 
EFETIVO DO QUADRO FUNCIONAL DO 
PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, 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 - Fica a Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Vereadores do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
autorizada a conceder revisão geral anual aos servidores 
públicos ocupantes dos cargos de provimento efetivo do 
quadro funcional do Poder Legislativo Municipal, regidos 
pela Lei Municipal nº 1.316/2013 e suas alterações, nos 
termos do Anexo Único, parte integrante desta Lei. 

§ 1º - A revisão geral incidirá sobre os vencimentos dos 
servidores de que trata o caput deste artigo no percentual 
de 7,00% (sete por cento); 

§ 2º - Altera a tabela de vencimentos constante do Anexo 
III da Lei Municipal nº. 1316/2013 e suas alterações, para 
aplicar a revisão geral de que trata o § 1º do caput deste 
artigo. 

§ 3º - A tabela dos vencimentos, constante do Anexo III da 
Lei Municipal nº. 1316/2013, a ser alterada nos termos do § 
1º deste artigo, passa a vigorar com a redação constante 
do Anexo Único, parte integrante desta Lei. 

Art. 2º - Fica a Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Vereadores do Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
autorizada a conceder revisão aos valores das Funções 
Gratificadas - FG, regidos pela Lei Municipal nº 1.316/2013 
e suas alterações, nos termos do Anexo Único, parte 
integrante desta Lei. 

§ 1º - A revisão incidirá sobre os valores das Funções 
Gratificadas - FG de que trata o caput deste artigo no 
percentual de 7,00% (sete por cento); 

§ 2º - Altera a tabela de vencimentos constante do Anexo IV 
da Lei Municipal nº. 1316/2013 e suas alterações, para 
aplicar a revisão de que trata o § 1º do caput deste artigo. 

§ 3º - A tabela dos vencimentos, constante do Anexo IV da 
Lei Municipal nº. 1316/2013, a ser alterada nos termos do § 
1º deste artigo, passa a vigora com a redação constante do 
Anexo Único, parte integrante desta Lei. 

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução desta 

lei correrão por conta das dotações constantes do 
orçamento vigentes, para as quais poderão ser abertos 
créditos adicionais na forma em que dispõe os artigos 41 e 
43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964. 

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor a partir de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos financeiros à 1º de 
março de 2022. 

Art. 5º - Revogam-se todas as disposições em contrário, 
especialmente a redação original constante do Anexo III 
da Lei Municipal nº 1316/2013 e suas alterações.

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

GABINETE DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 30 DE JUNHO DE 
2022.

ANTONO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

LEI Nº 1755/2022
DE 30 DE JUNHO DE 2022

Apresenta nova estrutura, consolida a 
carreira e estabelece competências 
para a Procuradoria da Câmara 
Municipal de Vereadores de Camaçari, 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. 1° Esta lei organiza a Procuradoria da Câmara 
Municipal de Camaçari e define as suas atribuições.

Parágrafo único. São princípios institucionais da 
Procuradoria da Câmara Municipal de Camaçari a 
unidade, a indivisibilidade, a indisponibilidade da tutela do 
interesse público e a sua autonomia técnico-
administrativa. 

LEIS
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Art. 2° A Procuradoria da Câmara Municipal de Camaçari é 
permanente e essencial, e tem por função a representação 
judicial e extrajudicial, a consultoria e o assessoramento 
jurídico da Câmara Municipal de Camaçari. 

Art. 3º A Procuradoria da Câmara Municipal de Camaçari 
atuará por intermédio dos Procuradores investidos no 
cargo, aos quais incumbem, além das tarefas que forem 
delegadas pelo Procurador Chefe da Câmara Municipal de 
Camaçari, o exercício, independentemente de instrumento 
de mandato, dos seguintes poderes:

I - representar a Câmara de Vereadores do Município de 
Camaçari e promover a defesa de seus direitos e 
interesses em qualquer instância judicial, nas causas em 
que este venha a figurar como autor, réu, assistente ou 
interveniente, usando de todos os recursos permitidos em 
Lei e todos os poderes para o foro em geral, e os especiais 
para desistir, transigir, acordar, transacionar, firmar 
compromisso, receber e dar quitação, bem como deixar de 
interpor recursos sempre na busca da defesa do interesse 
público; 

II - emitir pareceres sobre questões jurídicas que lhe sejam 
submetidas pelo Chefe do Poder Legislativo, demais 
membros da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de 
Camaçari e Diretorias da Câmara de Vereadores do 
Município de Camaçari; 

III - expedir pareceres a respeito do entendimento das 
normas jurídicas aplicáveis à Câmara de Vereadores do 
Município de Camaçari, objetivando uniformizar as 
interpretações e entendimentos divergentes; 

IV - minutar ou revisar contratos, convênios, acordos, e 
outro qualquer documento que envolva matéria jurídica, 
quando solicitado; 

V - manifestar-se, quando solicitado, sobre projetos de lei, 
decretos, portarias e demais atos da competência do 
Chefe do Poder Legislativo; 

VI - sugerir ao Presidente da Câmara de Vereadores do 
Município de Camaçari, demais membros da Mesa 
Diretora da Câmara de Vereadores de Camaçari e 
Diretorias da Câmara de Vereadores do Município de 
Camaçari, providências de ordem jurídica reclamadas pelo 
interesse público e/ou por necessidade de aplicação das 
leis vigentes; 

VII - atuar junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, do 
Estado da Bahia e da União, na defesa dos interesses da 
Câmara de Vereadores do Município de Camaçari;

VIII - receber reclamações e denúncias contra atos de 
corrupção ou improbidade praticados no âmbito da 
Câmara de Vereadores do Município de Camaçari, 
provocando a instauração imediata de sindicância e 
inquéritos, destinados à comprovação dos fatos 
denunciados, para a apuração de responsabilidades, 
representando ao Ministério Público, quando da apuração 
dos fatos resultar a possibilidade de existência de ilícito 
penal; 

IX - requisitar, perante os órgãos e Diretorias da Câmara de 
Vereadores do Município de Camaçari, quaisquer 
informações, documentos, certidões e esclarecimentos 
que se façam necessários ao exercício de suas funções; 

X - expedir portarias, regulamentos, ordens de serviços e 
demais atos, quando solicitado, que digam respeito à sua 
organização e funcionamento interno; 

XI - sugerir a instauração de sindicâncias, inquéritos 
administrativos e demais procedimentos disciplinares; 

XII - propor ao Chefe do Poder Legislativo a revogação ou 
a declaração de nulidade de atos administrativos; 

XIII - proporcionar o permanente aprimoramento técnico-
jurídico aos integrantes da carreira. 

§1º Os editais de licitação, contratos, acordos, convênios, 
e respectivos aditamentos celebrados pela Câmara de 
Vereadores do Município de Camaçari, serão submetidos 
a prévio exame da Procuradoria da Câmara Municipal de 
Camaçari. 

Art. 4°. A Procuradoria da Câmara Municipal de Camaçari 
é órgão integrante da estrutura organizacional e 
administrativa da Câmara Municipal de Camaçari, 
possuindo a seguinte estrutura orgânica:

I - Gabinete do Procurador Chefe da Câmara Municipal de 
Camaçari; 

II - Gabinete dos Procuradores Jurídicos; 

III - Apoio Administrativo 

§1º - O Gabinete do Procurador Chefe da Câmara 
Municipal de Camaçari será composto por: 
a) Procurador Chefe;
b) Subprocurador Chefe; 
c) Assessores Jurídicos. 

§2º - O Gabinete dos Procuradores Efetivos é composto 
por:
 a) Procuradores Efetivos;
 b) Analistas Jurídicos. 

§3º - O Apoio Administrativo é formado por: 
a) Assistentes Legislativos; 
b) Auxiliares Legislativos; 
c) Agente administrativo. 

Art. 5º. Aplicam-se aos Procuradores da Câmara de 
Camaçari, naquilo que couber e não houver conflito com as 
normas desta lei, as normas previstas no Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari, no Plano 
de Carreira do quadro de pessoal da Estrutura Funcional 
da Câmara de Vereadores do Município de Camaçari e no 
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB). 

Art. 6º. São prerrogativas dos procuradores da Câmara 
Municipal de Camaçari, além das previstas na 
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da Câmara Municipal de Camaçari, não poderá ser 
exercida nas causas em que, por lei ou em razão do 
interesse, aconteça a atuação de qualquer dos entes 
públicos do Município de Camaçari. 

Art. 9º. Compete a Procuradoria exercer as atividades 
descritas no Art. 3º desta Lei, bem como:

I - Prestar assessoria jurídica em todas as áreas de 
atividade do Poder Legislativo municipal, judicial e 
extrajudicialmente, inclusive postular em juízo em nome da 
Câmara de Vereadores da Câmara de Camaçari, com a 
propositura de ações e promoção da defesa em ações 
judiciais ou demandas administrativas perante órgãos 
externos, em que a Câmara de Vereadores da Câmara de 
Camaçari for parte no polo ativo ou passivo ou tenha 
interesse; 

II - Sugerir e recomendar providências para resguardar os 
interesses e dar segurança aos atos e decisões da 
Administração; 

III - mediar questões, assessorar negociações e, quando 
necessário, propor defesas e recursos aos órgãos 
competentes; 

IV - Redigir correspondências que envolvam aspectos 
jurídicos relevantes; 

V - Recomendar procedimentos internos de caráter 
preventivo com o escopo de manter as atividades da 
Administração afinadas com os princípios que regem a 
Administração Pública; 

VI - Receber citações, intimações e notificações nas ações 
em que a Câmara de Vereadores de Camaçari seja parte; 

VII – Fornecer pareceres por escrito de todas as matérias 
nas quais seja consultado; 

VIII – Prestar consultoria e assessoria jurídica às 
Comissões Permanentes e Temporárias; 

IX – Verificar a legalidade das proposições apresentadas, 
quando consultada, dos projetos oriundos do Executivo e 
dos elaborados pelo Legislativo, antes da apreciação pelo 
plenário e orientar a Mesa Diretora sobre eventuais 
medidas a serem tomadas;

X – Examinar e opinar em questões relativas a direitos, 
vantagens, deveres e obrigações dos servidores da 
Câmara de Vereadores do Município de Camaçari; 

XI – Acompanhar atos relativos às licitações e contratos, 
bem como elaborar pareceres sempre que solicitado; 
contratos administrativos em andamento, além de 
requerimentos de servidores; 

XII - Propor ao Chefe do Poder Legislativo, de ofício ou 
mediante provocação do Procurador Chefe da 
Procuradoria da Câmara Municipal de Camaçari, a 
abertura de processo administrativo disciplinar, bem como 
de ordem jurídica, reclamadas pelo interesse público ou 
pela necessidade de aplicação das leis em vigor; 

Constituição da República, na Lei Orgânica do Município e 
no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 
Brasil, as seguintes: 

I - Não ser constrangido por qualquer modo ou forma a agir 
em desconformidade com a sua ética profissional; 

II - Requisitar, sempre que necessário, auxílio e 
colaboração das autoridades públicas para o exercício de 
suas atribuições;

III - Requisitar às autoridades competentes certidões, 
informações e diligências necessárias ao desempenho de 
suas funções; 

IV - Gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar 
ou pelo teor de suas manifestações processuais ou em 
procedimentos administrativos. 

V - Usar as insígnias privativas da carreira de Procurador 
da Câmara Municipal de Camaçari, conforme definido em 
regulamento; 

VI - Portar a carteira de identidade funcional; 

Art. 7º. São deveres dos Procuradores da Câmara 
Municipal de Camaçari, além dos previstos no Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e no 
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 
Brasil, os seguintes: 

I - Velar pela dignidade do cargo e o exercer com 
independência as atribuições a ele inerentes; 

II - Tratar com urbanidade as autoridades, os servidores 
públicos e os administrados, deles exigindo igual 
tratamento; 

III - Defender a ordem jurídica, pugnar pela boa aplicação 
das leis vigentes e pela celeridade da administração da 
justiça, bem como sugerir aos órgãos competentes a 
representação contra a inconstitucionalidade de leis e atos 
normativos; 

IV - Ser assíduo e pontual ao serviço; 

V - Declarar-se suspeito ou impedido nos termos da 
legislação processual civil; 

Art. 8º. Além das proibições previstas no Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e no 
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 
Brasil, fica vedado aos Procuradores da Câmara Municipal 
de Camaçari: 

I - Exercer qualquer outra função pública, salvo a de 
magistério; 

II - Opor resistência injustificada ao andamento de 
documento, processo ou execução de serviço; III - Atuar 
como procurador ou intermediário junto a repartições 
públicas do Município de Camaçari.

Parágrafo único. A advocacia privada, pelos Procuradores 
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XIII - Elaborar modelos de contratos administrativos, bem 
como analisar os contratos firmados pela Câmara 
Municipal de Camaçari, avaliando os riscos neles 
envolvidos, com vistas a garantir segurança jurídica e 
lisura em todas as relações jurídicas travadas entre o ente 
público e terceiros 

Art. 10º A Procuradoria da Câmara Municipal de Camaçari 
tem por chefe o Procurador Chefe da Câmara Municipal de 
Camaçari, nomeado pelo Presidente da Câmara Municipal 
de Camaçari, escolhido entre bacharéis em Direito, 
devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - 
OAB, seccional Bahia. 

Art. 11. Compete ao Procurador Chefe da Câmara 
Municipal de Camaçari, dentre outras atribuições: 

I - Dirigir a Procuradoria da Câmara Municipal de 
Camaçari, coordenando e orientando suas atividades e a 
sua atuação; 

II - Baixar resoluções e expedir instruções sobre os 
procedimentos relativos ao exercício das funções dos 
cargos da Procuradoria da Câmara Municipal de 
Camaçari; 

III - Dirimir os conflitos de atribuições entre Procuradores 
Jurídicos; 

IV - Apresentar, anualmente, entre os dias 10 (dez) e 20 
(vinte) de dezembro de cada ano, ao Chefe do Poder 
Legislativo, relatório de atividades desenvolvidas pela 
Procuradoria da Câmara Municipal de Camaçari;

V - Supervisionar junto ao órgão de pessoal a aplicação de 
lei que conceda benefícios ou vantagens aos 
Procuradores da Câmara Municipal de Camaçari; 

VI - Adotar as medidas necessárias à uniformização de 
jurisprudência administrativa, bem como a sua revisão, 
encaminhando à aprovação do Chefe do Poder Legislativo 
os pareceres normativos, ouvidos os Procuradores da 
Câmara Municipal de Camaçari; 

VII - Apresentar as informações a serem prestadas pelo 
Chefe do Poder Legislativo, nas ações de controle 
concentrado de constitucionalidade e nas relativas a 
medidas impugnadoras de ato ou omissão municipal; 

VIII – Autorizar a dispensa da interposição de recursos 
judiciais ou a desistência dos interpostos, especialmente 
quando contraindicada a medida, em face da 
jurisprudência predominante; 

IX - Celebrar convênios com vistas ao intercâmbio jurídico, 
execução de serviços jurídicos; 

X - Promover o aperfeiçoamento do pessoal técnico e 
administrativo da Procuradoria, fazendo organizar ou 
proporcionando a participação destes em seminários, 
simpósios, cursos, conferências, estágios, treinamentos e 
atividades correlatas; 

XI - Assessorar o Presidente e a Mesa Diretora em 
assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e 
estudos ou propondo normas, medidas e diretrizes; 

XII – Prestar assistência ao Chefe do Poder Legislativo no 
controle interno da legalidade dos atos da Administração; 

XIII - Representar institucionalmente o Chefe do Poder 
Legislativo junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado da Bahia; 

XIV – Convocar reuniões cuja periodicidade será definida 
em instrução normativa para debater questões jurídicas 
relevantes para a Procuradoria; 

XV - Exercer outras atribuições necessárias e inerentes à 
finalidade da Procuradoria; 

XVI – Designar quais procuradores efetivos ficarão 
responsáveis por cada Comissão Permanente a que o 
Regimento Interno faz referência; 

XVII – Avocar, justificadamente, matérias sobre análise 
dos demais Procuradores;

XVII – Sugerir à Presidência da Câmara a contratação de 
Consultoria e/ou Assessoria Jurídica para prestar serviços 
de natureza singular e/ou notória especialidade. Parágrafo 
único. As atribuições do Procurador Chefe poderão ser 
delegadas aos Procuradores Efetivos, por intermédio de 
documento escrito e em tempo hábil suficiente para 
execução da tarefa. 

Art. 12. O Subprocurador Chefe da Câmara Municipal de 
Camaçari está diretamente subordinado ao Procurador 
Chefe, competindo-lhe, dentre outras atribuições. 

I - substituí-lo na Direção da Procuradoria em suas 
ausências ou impedimentos; 

II - auxiliá-lo no exercício de suas atribuições dentro de sua 
área de competência e/ou atuação; 

III - executar outras atividades que lhe sejam determinadas 
pelo Procurador Chefe. 

Art. 13. Compete aos Procuradores Jurídicos da Câmara 
Municipal de Camaçari exercer as funções descritas nos 
art. 3º e 12 desta Lei, notadamente as atividades rotineiras, 
burocráticas, técnicas e operacionais, sob a direção do 
Procurador Chefe. Parágrafo único - Os serviços 
advocatícios de natureza singular, não se inserindo nas 
atividades rotineiras ou habituais dos Procuradores 
Jurídicos, ou diante da situação de quadro insuficiente de 
Procuradores Jurídicos, facultará a contratação de 
advogado ou escritórios, desde que atendida a legislação 
de Licitações e Contratos Administrativos. 

Art. 14. A jornada de trabalho dos Procuradores Jurídicos 
será de 40 (quarenta) horas semanais, nela incluindo-se 
as atividades externas e de pesquisa, relacionadas com as 
atr ibuições do cargo, sendo-lhe facultado o 
comparecimento presencial às instalações físicas da 
Câmara Municipal de Camaçari, sempre que as atividades 
que estiverem sob sua responsabilidade permitirem que o 
trabalho seja realizado à distância. 

Art. 15. O Setor de Apoio Administrativo, será composto 
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por agente administrativos, assistentes legislativos e 
auxiliares legislativos ocupantes de cargos de provimento 
efetivo do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de 
Camaçari, lotados na Procuradoria da Câmara de 
Camaçari. 

Art. 16. O Setor de Apoio Administrativo funcionará sob a 
direção do Procurador Chefe da Procuradoria da Câmara 
de Camaçari. 

Art. 17. A remuneração do Procurador da Câmara 
Municipal de Camaçari é composta de seu vencimento 
básico, gratificações por produtividade e desempenho, 
além de honorários advocatícios na forma da lei, sem 
prejuízo de outras vantagens que decorram de seu próprio 
cargo ou de cargo ou função diversa. 

Art. 18. Fica assegurada aos Procuradores Jurídicos da 
Câmara de Vereadores de Camaçari, além do vencimento 
básico previsto em lei, a percepção das Gratificações por 
Produtividade e Desempenho, apuradas mensalmente. 

Parágrafo Único. O valor da gratificação será apurado 
mensalmente mediante avaliação e pontuação em 
separado de cada um dos fundamentos da sua concessão, 
efetuando-se o crédito da vantagem conforme títulos a 
seguir indicados: 

I - Gratificação de Produtividade - quando a concessão 
tiver por fundamento a produtividade alcançada pelo 
Procurador, correspondente a 65% (sessenta e cinco por 
cento) do vencimento do cargo; 

II - Gratificação de Desempenho - quando a concessão 
tiver por fundamento o grau de desempenho demonstrado 
na atuação funcional do Procurador, correspondente a 
65% (sessenta e cinco por cento) do vencimento do cargo.

Art. 19. A apuração da gratificação por produtividade será 
mensal e individual e se dará mediante apresentação, pelo 
Procurador Jurídico, de um relatório de suas atividades 
(Avaliação de Produtividade Funcional) compreendendo o 
período de 26 de um mês a 25 do mês subseqüente, que 
deverá ser encaminhado ao Procurador Chefe da Câmara 
Municipal de Camaçari, até o dia 30 de cada mês. 

Art. 20. Os relatórios de Avaliação de Produtividade 
Funcional deverão ser conferidos pelo Procurador Chefe, 
ou por quem este designar, para o setor de Recursos 
Humanos, até o dia 10 de cada mês, a fim de possibilitar a 
inclusão na folha de pagamento do mês. 

Art. 21. O cálculo da produtividade se dará pela 
porcentagem de cumprimento de demanda alcançada 
pelos Procuradores, como produto do trabalho. 

§1º Para ter direito à gratificação de produtividade, o 
Procurador deverá comprovar uma produtividade mínima 
mensal equivalente a sessenta por cento da demanda 
recebida entre os dias 26 do mês a 15 do subseqüente. 

I - Em o Procurador tendo produtividade abaixo de 
sessenta por cento, ser-lhe-á descontado desse piso na 
produtividade, o percentual apurado inferior àquele; 

§2º O Procurador que por qualquer motivo não receber 
demanda suficiente para alcançar a pontuação prevista no 
§ 1º deste artigo receberá integralmente a gratificação de 
produtividade. 

Art. 22. A apuração da Gratificação por Desempenho será 
trimestral e atribuída com base nos pontos obtidos em 
razão do desempenho funcional do Procurador, 
observados os parâmetros estabelecidos. 

Art. 23. A Gratificação por Desempenho será atribuída 
com base nos pontos obtidos em razão do desempenho 
funcional do Procurador, observado o limite máximo de 
100 (cem).

I - competência profissional, avaliada com base nos 
seguintes subfatores: 

a) qualidade do trabalho; 
b) nível de conhecimento técnico demonstrado na sua 
execução. 

II - dedicação no cumprimento dos deveres funcionais, 
avaliada com base nos seguintes subfatores: 

a) comprometimento com o trabalho; 
b) responsabilidade; c) tempestividade do trabalho. 

Art. 24. O valor de cada ponto atribuído em razão do 
desempenho funcional corresponderá a 0,65% (zero 
vírgula sessenta e cinco por cento por cento) do 
vencimento básico da classe à qual pertencer o 
Procurador. 

Art. 25. A avaliação de desempenho funcional do 
Procurador será processada trimestralmente, valendo a 
pontuação obtida para a concessão da gratificação nos 
três meses subsequentes. 

§1º O formulário de avaliação de desempenho deverá ser 
encaminhado até o dia 20 do último mês de cada trimestre. 

Art. 26. As gratificações nas modalidades disciplinadas 
nesta Lei serão pagas conjuntamente com os vencimentos 
e demais vantagens do cargo e não servirá de base para 
cálculo de qualquer outra vantagem, integrando a 
remuneração para os seguintes efeitos: 

I - remuneração de férias; 
II - abono pecuniário resultante da conversão de parte do 
período de férias; 
III - gratificação natalina. Parágrafo único. As gratificações 
previstas nesta Lei servirão de base de cálculo para efeito 
de contribuição previdenciária. 

Art. 27. Durante o período em que permanecer afastado 
do cargo, o Procurador não perceberá as gratificações, 
salvo nas hipóteses de:

 I - férias;
II - licença para tratamento de saúde; 
III - licença-maternidade; 
IV- - licença-paternidade. 
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§ 1º No caso de afastamento por motivo de férias e 
licenças remuneradas do Procurador, o cálculo das 
gratificações (Produtividade e Desempenho), para o 
respectivo período, será feito pela média aritmética 
dos percentuais da vantagem dos 12 (doze) últimos 
meses, não havendo completado tal período, o 
parâmetro será a média dos meses anteriores em que 
o Procurador efetivamente recebeu tal gratificação. 

§ 2º Somente será assegurado o pagamento das 
gratificações no período de licença prêmio se o 
Procurador as estiver percebendo, ininterruptamente, 
há mais de seis meses. 

§ 3º O Procurador Jurídico efetivo que for nomeado ou 
designado para cargo ou função de chefia, direção e 
assessoramento na Procuradoria da Câmara de 
Vereadores de Camaçari receberá as Gratificações de 
Produtividade e Desempenho, sendo-lhe dispensados 
os relatórios mensais. 

Art. 28. Nos termos do art. 85, § 19, da Lei nº 13.105 de 
16 de março de 2015, do art. 22 da Lei nº 8.906 de 4 de 
julho de 1994 e da Lei Municipal 1676/2021, são 
devidos aos Procuradores Jurídicos efetivos os 
honorários advocatícios. 

Art. 29. Altera-se o QUADRO GERAL DE PESSOAL 
DOS CARGOS DA ESTRUTURA FUNCIONAL DA 
CÂMARA DE VEREADORES, COM SEUS 
RESPECTIVO NÍVEIS E QUANTITATIVOS, ANEXO II 
da Lei n. 1316/2013, extinguindo, no âmbito da 
Câmara Municipal de Camaçari, os cargos de 
Recepcionista. 

Art. 30. Aplica-se aos servidores ocupantes do cargo 
de recepcionista o disposto no art. 42, §1º, da Lei 
407/1998.

Art. 31. Os servidores que antes exerciam os cargos 
de Recepcionista, passam a exercer os cargos de 
Agente Administrativo. 

Art. 32. Altera os quantitativos do cargo de Procurador 
Jurídico presentes na Lei 1316/2013, que passam a 
viger conforme ANEXO I desta Lei. 

Art. 33. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 34 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 30 DE JUNHO 
DE 2022

ANTONO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

ANEXO I 
ALTERA O QUANTITAIVO DOS CARGOS QUE INDICA 

CONSTANTE DO ANEXO II DA LEI MUNICIPAL 
1.316/2013

Quadro geral de pessoal dos cargos da estrutura funcional 
da câmara de vereadores, com seus respectivo níveis e 
quantitativos.

LEI Nº 1756/2022
DE 30 DE JUNHO DE 2022

INSTITUI O REGIME DE CONCESSÃO 
DE DIÁRIAS NO ÂMBITO DO PODER 
LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA 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 - Fica instituído o regime de concessão de diárias no 
âmbito do Poder Legislativo do Município de Camaçari, 
Estado da Bahia, com o objetivo de indenizar as despesas 
com transporte, hospedagem e alimentação realizadas por 
servidores, agentes públicos e políticos que, em caráter 
eventual e transitório, se desloquem a serviço para fora do 
Município, do Estado e do País, a qual se fará de acordo 
com as disposições desta Lei.

§ 1º – Entende-se, para efeito desta Lei, por agente político 
o detentor de cargo eletivo, eleito por mandatos 
transitórios, como os membros do Poder Legislativo, os 
quais não se sujeitam ao processo administrativo 
disciplinar.

§ 2º – Entende-se por agente público todo aquele que 
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, 
por eleição, nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, 
cargo, emprego ou função na Câmara de Vereadores do 
Município de Camaçari, Bahia, tratando-se de um gênero 
do qual são espécies o servidor público estável e/ou 
efetivo, comissionado, o empregado público, o terceirizado 
e o contratado por tempo determinado. 

Art. 2º – Observados os princípios da moralidade e 
legalidade, e do estrito interesse do serviço público, a 
diária poderá ser concedida ao servidor público municipal 
do quadro funcional do Poder Legislativo Municipal, 
agentes públicos e políticos, que se deslocarem 
temporariamente do Município por interesse da Câmara de 
Vereadores, no desempenho de suas atribuições, na 
realização de missão oficial, dentro ou fora do País.

§ 1º - Considera-se deslocamento a serviço, o afastamento 
do servidor público da sede de sua atividade laboral para, 
em cumprimento à determinação superior ou se 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

NOME DO CARGO NÍVEL GRUPO DE ATIVIDADE QUANTITATIVO 

Procurador Jurídico VI NS 05 

 



Quinta-feira
30 de Junho de 2022 - Ano XX
Nº 1938 - 2º Caderno - Página 08 de 11

devidamente autorizado, desempenhar tarefa oficial, 
participação em cursos, seminários, treinamento e 
similares.

§ 2º - Entende-se como deslocamento o período 
compreendido entre a saída do servidor da sede de sua 
atividade laboral, para o local de destino e o retorno ao 
local de origem.

§ 3º - Entende-se por interesse da Administração, a 
participação em cursos, missões oficiais, congressos ou 
outra modalidade de aperfeiçoamento, diretamente 
relacionada com o cargo ou função, além de viagens para 
cumprimento de atividades junto a órgãos da 
Administração Pública Estadual e Federal, bem como de 
interesses gerais para a administração do Poder 
Legislativo Municipal. 

§ 4º - As despesas com a locomoção urbana serão 
comprovadas mediante apresentação de recibo que 
deverá conter o serviço por extenso, o valor, a assinatura 
do responsável pela emissão e a data da emissão ou, 
quando tratar-se de Nota Fiscal especificar no corpo da 
Nota o serviço. 

§ 5º - Serão incluídas, quando tratar-se de despesas com 
aquisição de passagens áreas, as taxas de embarques, 
seguros ou similares.

§ 6º - A diária será concedida por dia de afastamento da 
sede da atividade laboral, independente de haver pernoite, 
que se entende como a permanência do servidor ou dos 
agentes públicos e políticos no local de destino do 
deslocamento até às 04h00min da manhã do dia seguinte. 

 
Art. 3º – Fica a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores 
do Município de Camaçari, Estado da Bahia, autorizada a 
fixar e reajustar anualmente, através de Decreto, os 
valores das diárias.

§ 1º - Os valores das diárias serão estabelecidos, quando o 
deslocamento for dentro do Estado da Bahia por 
quilometragem e quando para fora do Estado serão fixos. 

§ 2º - Os valores correspondentes às diárias, por ocasião 
de seu reajuste e que resultarem em fração de centavos, 
terão seus valores reajustados para a unidade de real 
imediatamente superior, servindo o novo valor de base 
para o reajuste previsto no artigo anterior. 

Art. 4º - A diária será concedida ao servidor, aos agentes 
públicos e políticos com autorização do Presidente da 
Mesa Diretora da Câmara de Vereadores.

Parágrafo Único - A solicitação de diária deverá ser feita 
por meio da utilização de formulários constantes dos 
Anexos I e II, parte integrante desta Lei. 

Art. 5º - A concessão de diária deverá ser programada com 
até dois dias de antecedência e será condicionada a 
existência de dotação orçamentária específica e recursos 
financeiros disponíveis, ressalvadas situações 
emergenciais. 

Art. 6º - A diária não é devida quando o deslocamento 
durar menos de 6 (seis) horas, exceto se coincidir com 
horário de almoço, o servidor terá direito a diária para 
cobertura da referida despesa.

Parágrafo Único – Compreende-se como horário de 
almoço o período entre 12h00min às 14h00min horas. 

Art. 7º - As diárias até o limite de 10 (dez) serão pagas 
antecipadamente. 

I - Quando a viagem ultrapassar 10 (dez) dias, as diárias 
serão autorizadas mediante justificativa fundamentada do 
Diretor Administrativo e Financeira da Câmara de 
Vereadores. 
II - Nos casos emergenciais, as diárias poderão ser pagas 
no decorrer do afastamento do servidor, mediante 
justificativa fundamentada. 

§ 3°- A viagem transcorrida sábado, domingo ou feriado 
deverá ser expressamente justificada e autorizada pelo 
Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores. 
Art. 8º – Fica a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores 
do Município de Camaçari, Estado da Bahia, autorizada a 
contratar empresa especializada na prestação de serviços 
de agenciamentos de viagens nacionais e internacionais, 
para locomoção ou translado do servidor público, agentes 
públicos e políticos.

§ 1° - O contrato contemplará, em conjunto ou 
separadamente: 

I – Hospedagem, incluindo alimentação; 

II – Aquisição de passagens, com ou sem translado. 

§ 2º - A contratação da empresa especializada na 
prestação de serviços de agenciamentos de viagens 
nacionais e internacionais obedecerá ao quanto 
estabelecido na legislação aplicável às contratações 
públicas.

 
§ 3° - A Administração Pública fará opção pela solução 
mais econômica, e viável, para o pagamento de diária ou a 
utilização de contratos com agenciador, limitados os 
gastos com alimentação e hospedagem.

§ 4° - Não será permitido o reembolso de despesas extras 
como bebidas alcoólicas, telefonemas particulares e 
outras equivalentes. 

Art. 9º – O deslocamento de servidor, em viagem ao 
exterior, somente ocorrerá após autorização expressa do 
Presidente da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores ou 
autoridade por ele delegada, autorizando-o a ausentar-se 
do País, nos termos da legislação pertinente a cada caso. 

Parágrafo Único - A aquisição de moeda estrangeira será 
realizada pela Câmara de Vereadores, junto á instituição 
credenciada, não se admitindo em nenhuma hipótese, a 
concessão de adiantamento de numerário para esse fim. 

Art. 10 – Fica vedado o pagamento de diária 
cumulativamente com outra retribuição de caráter 
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indenizatório de despesas com transporte, alimentação e 
hospedagem. 

Art. 11 - Compete a Controladoria Geral da Câmara de 
Vereadores instituir e alterar, quando necessário, o 
formulário de solicitação e concessão de diária e editar 
instrução normativa para o fiel cumprimento desta Lei, 
mediante Decreto da Mesa Diretora da Câmara de 
Vereadores. 

Art. 12 – As despesas de pequeno vulto e de pronto 
pagamento serão realizadas prioritariamente sob a forma 
de reembolso, permitido o regime de adiantamento e 
mediante prestação de contas, observados o disposto na 
legislação que rege a matéria.

Art. 13 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 14 – Ficam revogadas a Lei nº 700, de 10 de outubro 
de 2005, e demais disposições em contrário.

GABINETE DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 30 DE JUNHO DE 
2022

ANTONO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

ANEXO I

ANEXO II

LEI Nº 1757/2022
DE 30 DE JUNHO DE 2022

Disciplina o regime de adiantamento 
para a execução de despesas de 
pequeno valor no âmbito da Câmara 
Municipal de Camaçari.

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 instituído na Câmara Municipal de Camaçari, 
órgão do Poder Legislativo, o pagamento de despesas 
pelo regime de adiantamento.

§1º O regime de adiantamento é aplicável aos casos de 
despesas expressamente previstos no art. 5º da presente 
Lei, e consiste na entrega de numerário ao Servidor, 
sempre precedido de empenho na dotação própria, para o 
fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao 
processo normal de execução, nos termos dos artigos 68 e 
69 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964; 

Parágrafo único - do art. 60, da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e da Resolução TCM-BA nº 1.373, de 13 
de dezembro de 2018 do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da Bahia. 

Art. 2º Caberá ao presidente da Câmara Municipal de 
Camaçari designar, através de Portaria, os gabinetes dos 
vereadores, através da figura do próprio vereador ou 1 
(um) outro servidor indicado de cada gabinete, servidor ao 
qual caberá a responsabilidade pelo adiantamento 
concedido.

§1º Fica desde já vedada a concessão de adiantamento 
para a execução de despesas de pequeno valor ao 
vereador ou servidor:

I - em alcance;

II - responsável por adiantamentos ainda não 
comprovados;

III - que esteja respondendo a Processo Administrativo 
Discipl inar ou Ação Judicial de Improbidade 
Administrativa.

§2º Será considerado em alcance o vereador ou servidor 
responsável pelo adiantamento que não observar os 
prazos estabelecidos na presente Lei ou tiver como 
irregular a comprovação da sua aplicação, hipótese na 
qual a escrituração da despesa será anulada e será 
instaurado inquérito administrativo para apuração de 
responsabilidade.

Art. 3º Só poderá ser realizado 01 (um) adiantamento, por 
período de 30 (trinta dias), limitado este ao valor de R$ 
2.000,00 (dois mil reais).
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§1º Fica desde já expressamente vedada a execução de 
despesas de pequeno valor superior a R$ 500,00 
(quinhentos reais) com o mesmo credor ou tipo de 
despesa, por mês.

§2º A soma anual do disposto no "caput" do presente artigo 
não poderá ultrapassar os limites fixados nos alínea "a", do 
inciso II, do art. 24, da Lei Federal nº 8666/1993.

Art. 4º O regime de adiantamento para execução de 
despesas de pequeno valor só será admitido 
exclusivamente para atender às despesas a seguir 
especificadas, respeitando-se os limites estabelecidos no 
art. 3º desta Lei:

§1º Consideram-se despesas de pequeno valor assim 
entendidas as de qualquer natureza, que se situem dentre 
aquelas citadas abaixo e sejam comprovadas através de 
documento fiscal, ou outro comprovante hábil:

I - com material de consumo;

II - com serviços de terceiros;

III - com transportes em geral;

IV - judicial;

V - com representação eventual;

VI - que tenha de ser efetuada em lugar distante da sede da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público, ou em 
outro Município;

VII - pequenas e de pronto pagamento;

VIII - com veículos que prestam serviços essenciais. 

§2º Consideram-se pequenas despesas de pronto 
pagamento, para efeito do inciso VII, do parágrafo anterior, 
as que se realizarem com: 

I - selos postais, telegramas, pequenos carretos, 
transportes urbanos, pequenos consertos, pequenos 
cerimônias; 

II - encadernações avulsas e artigos de escritório, de 
desenho, impressos e papelaria, em quantidade restrita, 
para uso ou consumo imediato, desde que indisponíveis 
no almoxarifado; 

III - aquisição de produtos farmacêuticos ou de laboratório, 
para uso imediato e emergencial, em quantidade restrita; 

IV - aquelas resultante de diligências policiais, judiciárias 
ou sindicâncias administrativas ou fiscais em operações 
especiais, desde que devidamente justificadas; 

V - com refeição e, alimentação, quando as circunstâncias 
não permitirem o regime comum de fornecimento; 

VI - outra qualquer, de pequeno vulto e de necessidade 
imediata, desde que devidamente justificada. 

Art. 5º A concessão do adiantamento estará sujeita às 
normas comuns de empenho, liquidação e pagamento da 
despesa. 

§1º O adiantamento não poderá ser aplicado em elemento 
de despesa diferente daquele para o qual foi autorizado. 

§2º Fica vedada a utilização de adiantamento para fins de 
despesas de capital. 

Art. 6º A entrega do numerário deverá ser feita mediante 
depósito em conta corrente do servidor designado pelo 
presidente da Câmara Municipal de Camaçari, nos termos 
previstos no art. 2º desta Lei, aberta exclusivamente para 
este fim em instituição bancária da rede oficial. 

Art. 7º O prazo para aplicação do valor recebido será de 
até 60 (sessenta) dias, contados da data de seu 
recebimento pelo servidor designado, não podendo o 
responsável se ausentar por férias ou licença, salvo 
licença médica, sem haver prestado contas do 
adiantamento, nem passá-lo de um exercício para o 
outro.

§1º É vedada e transferência de responsabilidade 
outorgada ao servidor designado nos termos do art. 2º 
desta Lei, exceto na hipótese de impossibilidade deste, 
em virtude de licença médica devidamente comprovada, 
não poder realizá-la pessoalmente, oportunidade na qual 
será designado outro servidor, de igual categoria do 
substituído, por ato próprio do presidente da Câmara 
Municipal de Camaçari.

§2º Na hipótese do responsável pelo adiantamento 
desligar-se do serviço público, a prestação de contas da 
utilização dos numerários recebidos deverá ser efetuada 
dentro de 03 (três) dias contados da sua exoneração ou 
demissão. 

Art. 8º A comprovação da utilização dos numerários 
entregues ao Servidor responsável para a execução de 
despesas de pequeno valor, previstas na presente Lei, 
deverá obedecer aos Atos Normativos específicos para 
regime de adiantamento, editados pelo Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado da Bahia - TCM-BA, em 
especial a Resolução TCM/Ba. Nº 1373/2018, ou outra 
que venha a substituí-la, sem prejuízo de outros 
aplicáveis. 

Art. 9º Os valores expressos nesta Lei poderão ser 
corrigidos monetariamente por índices oficiais, através de 
ato próprio do presidente da Câmara Municipal de 
Camaçari. 

Art. 10 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 30 DE JUNHO DE 
2022.

ANTONO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo
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LEI Nº 1758/2022
DE 30 DE JUNHO DE 2022

AUTORIZA E REGULAMENTA A 
CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÉCIMO 
TERCEIRO SUBSÍDIO AOS AGENTES 
P O L Í T I C O S  D O  M U N I C Í P I O  D E  
CAMAÇARI, VINCULADOS AO PODER 
LEGISLATIVO, EM ATENDIMENTO AO 
DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO VIII E 
XVII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 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 - Os Vereadores do Município de Camaçari, 
agentes políticos do Poder Legislativo, perceberão, 
anualmente, o 13º (décimo terceiro) subsídio, nos termos 
do inciso VIII do art. 7º da Constituição Federal.

§ 1º - O 13º (décimo terceiro) subsídio corresponderá a 
1/12 (um doze avos), por mês de efetivo exercício, do 
subsídio devido em dezembro do ano correspondente.

§ 2º - A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de 
exercício será tomada como mês integral, para efeito do 
parágrafo anterior.

§ 3° - O 13º (décimo terceiro) subsídio poderá ser pago em 
duas parcelas, a primeira até o dia 30 (trinta) de junho e a 
segunda até o dia 20 (vinte) de dezembro de cada ano.

§ 4º - O pagamento de cada parcela se fará com base no 
subsídio do mês em que ocorrer o pagamento.

§ 5º - A segunda parcela será calculada com base no 
subsídio em vigor no mês de dezembro, abatida a 
importância da primeira parcela, pelo valor pago.

§ 6º - Caso o Vereador deixe o exercício do mandato, o 13º 
( déc imo  t e r ce i r o )  subs íd i o  se r - l he -á  pago  
proporcionalmente ao número de meses de exercício no 
ano.

Art. 2º - Aos Vereadores é concedido direito a férias 
remuneradas de trinta (30) dias, com o acréscimo de um 
terço do valor dos respectivos subsídios, na forma do 
inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal.

§ 1º - Não será admitida a indenização de férias não 
gozadas, exceto nas seguintes hipóteses:
I – afastamento definitivo do exercício do mandato antes 
de se completar o período aquisitivo, caso em que o 
Vereador perceberá o valor das férias calculado 
proporcionalmente ao número de meses de efetivo 
exercício;
II – no último ano do mandato, de forma integral, tendo em 
vista a coincidência da conclusão do período aquisitivo 
com o encerramento do mandato.

§ 2º - As férias anuais de trinta (30) dias do Vereador 
poderão ser fracionadas, ficando a seu critério cada tempo 
de fruição e respectivo momento.

Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução desta 
lei correrão por conta das dotações constantes do 
orçamento vigentes, para as quais poderão ser abertos 
créditos adicionais na forma em que dispõe os artigos 41 e 
43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 30 DE JUNHO 
DE 2022.

ANTONO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV

EM B
RANCO
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