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LEI Nº 1787/2023 
DE 19 DE JANEIRO DE 2023 

 
Altera a Lei nº 407, de 30 de agosto de 
1998, e a Lei nº 874, de 04 de abril de 2008, 
para incluir a possibilidade de concessão, 
em favor dos servidores públicos efetivos 
do Município de Camaçari, de licença para 
frequentar cursos de pós-graduação 
stricto sensu, 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. Inclui o inciso VIII e altera os §§ 2º, 3º e 4º do art. 
95 da Lei nº 407, de 30 de agosto de 1998, que passam a 
vigorar com as seguintes alterações:  

 
Art. 95. ... 
[...] 
VIII – para frequentar curso de pós-graduação 
stricto sensu (mestrado e doutorado).  
[...] 
§ 2º O servidor não poderá permanecer em 
licença da mesma espécie por período 
superior a 12 (doze) meses, salvo nos casos 
dos incisos I, II, III, IV, VII e VIII. 
§ 3º É vedado o exercício de atividades 
remuneradas durante o período de licença 
prevista nos incisos I, II, V e VIII deste artigo, 
sob pena de ser cassada a licença. 
§ 4º As licenças previstas nos incisos IV, VI, 
VII e VIII só poderão ser concedidas a 
servidores estáveis. 

 
Art. 2º. A Lei nº 407, de 30 de agosto de 1998, passa a 
vigorar acrescida dos seguintes dispositivos:  
 

Seção VIII 
DA LICENÇA PARA FREQUENTAR 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 
SENSU 

 
Art. 116-A. Será concedida ao servidor 
efetivo, no interesse da Administração e 
desde que a participação não possa ocorrer 
simultaneamente com o exercício do cargo ou 
mediante compensação de horário, licença, 
com a respectiva remuneração, para participar 
de programa de pós-graduação stricto sensu 
(mestrado ou doutorado) em instituição de 
ensino superior no País ou no Exterior.           
 § 1

o
 Para a concessão da licença prevista no 

caput, o programa de pós-graduação stricto 
sensu (mestrado ou doutorado) deve 
necessariamente guardar correlação com a 
formação profissional do servidor e com as 
atribuições legalmente definidas para o cargo 
que ocupa.           
§ 2

o
 A licença somente será concedida aos 

servidores titulares de cargos efetivos no 

respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 
(três) anos para mestrado e 4 (quatro) anos 
para doutorado, incluído o período de estágio 
probatório, que não tenham se afastado pelas 
licenças previstas nos incisos IV, VI e VIII do 
art. 95 dessa Lei nos 2 (dois) anos anteriores 
à data da solicitação de 
afastamento.                 
§ 3

o
 Em se tratando de programas de pós-

doutorado, poderá, mediante autorização 
expressa do Chefe do Poder Executivo, ser 
concedida a licença prevista neste artigo, 
somente em benefício de servidores titulares 
de cargos efetivos no respectivo órgão ou 
entidade há pelo menos 4 (quatro) anos, 
incluído o período de estágio probatório, que 
não tenham se afastado pelas licenças 
previstas nos incisos IV, VI e VIII do art. 95 
dessa Lei, nos quatro anos anteriores à data 
da solicitação de afastamento. 
§ 4

o
 Os servidores beneficiados pela licença 

prevista neste artigo terão que permanecer no 
exercício de suas funções após o seu retorno 
por um período igual ao do afastamento 
concedido.              
§ 5

o
 Caso o servidor venha a solicitar 

exoneração do cargo ou aposentadoria, antes 
de cumprido o período de permanência 
previsto no § 4

o
 deste artigo, deverá ressarcir 

o órgão ou entidade, restituindo todos os 
valores recebidos em virtude da licença que 
lhe for concedida.        
§ 6

o
 Caso o servidor não obtenha o título ou 

grau que justificou seu afastamento no 
período previsto, aplica-se o disposto no § 
5

o
 deste artigo, salvo na hipótese comprovada 

de força maior ou de caso fortuito, a critério do 
dirigente máximo do órgão ou entidade.            
§ 7

o
 Em se tratando da participação em 

programa de pós-graduação no Exterior ou de 
programa de pós-doutorado, a concessão da 
licença dependerá de autorização do Chefe 
do Poder Executivo. 
 
Art. 116-B.     A licença prevista no artigo 
anterior apenas será concedida se não for 
possível a fixação de horário especial para a 
jornada do servidor que esteja frequentando 
curso de pós-graduação stricto sensu. 
§ 1

o
 O horário especial a que se refere ao 

caput será fixado em favor do servidor efetivo 
quando ficar devidamente comprovada a 
incompatibilidade entre o horário da sua 
jornada acadêmica e a que esteja submetido 
no órgão ou entidade a que esteja vinculado, 
desde que não haja prejuízo ao exercício do 
cargo.  
§ 2

o
 Para efeito do disposto neste artigo, será 

exigida a compensação de horários no órgão 
ou entidade a que o servidor esteja vinculado, 
assim como a observância da duração da 
jornada de trabalho semanal 
obrigatória.                  
§ 3

o
 O servidor que pretender se beneficiar 

com o horário especial previsto neste artigo 
deverá requerer a adequação da sua carga 
horária obrigatória à chefia do órgão ou 
entidade a que estiver vinculado. 

LEIS 
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§ 4
o
 Em se tratando de servidor que integre o 

Magistério Público Municipal, o servidor 
deverá requerer a adequação da sua carga 
horária obrigatória à Direção da Unidade 
Escolar, durante o período das férias 
regulares ou do recesso escolar.               
§ 5

o
 Somente poderá ser concedido o horário 

especial com a devida comprovação da 
incompatibilidade absoluta entre o horário do 
curso a ser realizado pelo servidor e o 
determinado para o desempenho das suas 
atividades funcionais. 
§ 6

o
 Para ser concedido o horário especial o 

servidor deverá comprovar a efetivação da 
matrícula no curso.  
§ 7

o
 Após a concessão do horário especial de 

que trata este artigo, o servidor deverá 
comprovar semestralmente o cumprimento da 
frequência no curso.  
    
Art. 116-C. Para a concessão da licença 
prevista no art. 116-A deverão ser atendidos 
os seguintes requisitos: 
I – a aprovação do servidor em processo 
seletivo especialmente instaurado pela 
instituição em que se realizará o curso de pós-
graduação em nível de mestrado ou 
doutorado;  
II - o curso deverá ter correlação direta com a 
formação profissional imprescindível para o 
exercício do cargo;  
III – o curso deverá ter correlação com as 
atribuições definidas em Lei para o cargo 
ocupado pelo servidor;  
IV – a participação do servidor no curso 
deverá contribuir para a melhoria da qualidade 
no desempenho das suas atribuições;  
V – em se tratando de servidor que integre o 
Magistério Público Municipal, a liberação não 
deverá interferir no cumprimento do 
calendário escolar da respectiva unidade onde 
o servidor desenvolve as atividades 
educacionais;  
VI – o afastamento do servidor não deverá 
ensejar a sua substituição por profissional 
estranho ao quadro permanente do servidores 
públicos municipais; 
VII – o afastamento do servidor deverá 
atender ao interesse da Administração. 
§ 1

o
 O curso de pós-graduação, em nível de 

mestrado ou doutorado, deve ser promovido 
por instituições públicas ou privadas, 
nacionais, devidamente credenciadas pelo 
Ministério da Educação – MEC, ou 
estrangeiras.  
§ 2

o
 A comprovação da correlação direta entre 

o curso que o servidor pretende realizar e a 
formação profissional imprescindível para o 
cargo que ocupa será feita mediante o cotejo 
entre o curso de pós-graduação stricto sensu 
e a graduação plena para o exercício do cargo 
que ocupa.    

 
Art. 116-D. A concessão da licença prevista 
no art. 116-A não poderá:  
I – ensejar a substituição do servidor por 
profissional estranho ao quadro permanente 
de servidores do órgão ou entidade;  

II – em se tratando de servidor que integre o 
Magistério Público Municipal, interferir no 
cumprimento do calendário escolar da 
unidade onde o servidor desenvolve as 
atividades educacionais ou técnicas.  

 
Art. 116-E. O servidor que pretender obter a 
licença para cursar pós-graduação, em nível 
de mestrado e doutorado, sem prejuízo das 
vantagens do cargo que ocupa, deverá firmar 
termo de compromisso de permanecer por 
período igual àquele do afastamento, 
contados a partir da conclusão da licença, no 
exercício das atividades educacionais no 
Sistema Público Municipal, ou de ressarcir ao 
Município as despesas decorrentes do 
pagamento da remuneração durante o 
período em que esteve afastado. 
Parágrafo Único. Ao servidor beneficiado com 
a licença para cursar pós-graduação stricto 
sensu, sem prejuízo das vantagens do cargo 
que ocupa, não será concedida exoneração, 
licença para tratar de interesse particular ou 
aposentadoria antes de decorrido período 
igual ao do afastamento, ressalvada a 
hipótese de ressarcimento das despesas 
correspondentes. 
 
Art. 116-F. O requerimento do servidor que 
tenha por objeto a concessão de licença para 
cursas pós-graduação stricto sensu, em nível 
de mestrado ou doutorado, deverá estar 
acompanhado dos seguintes documentos:  
I – comprovação da classificação do servidor 
no processo seletivo especialmente 
instaurado pela instituição em que se realizará 
o curso de pós-graduação em nível de 
mestrado ou doutorado;  
II – declaração de aceito do servidor como 
aluno regular no curso, emitido pelo Programa 
de Pós-Graduação;  
III – termo de compromisso previsto no art. 
116-E desta Lei; e 
IV – cópia do diploma de graduação plena do 
servidor. 
Parágrafo único. Tratando-se de curso a ser 
ministrado por instituições estrangeiras ou 
realizados em outros países, os documentos 
referidos nos incisos I e II deste artigo, que 
não tiverem sido lavrados em português, 
deverão estar acompanhados da respectiva 
tradução feita por tradutor juramentado.  
 
Art. 116-G. A competência para conceder a 
licença para frequentar curso de pós-
graduação stricto sensu (mestrado e 
doutorado) é do Secretário Municipal a que 
esteja vinculado o órgão ou entidade no qual 
o servidor esteja lotado.  
§ 1

o
 Após a concessão da licença, o servidor 

deverá comprovar semestralmente o 
cumprimento da frequência com 
aproveitamento no curso, sob pena de 
suspensão imediata da autorização do 
afastamento, com a respectiva devolução dos 
valores percebidos indevidamente no período. 
§ 2

o
 O servidor apenas poderá se afastar das 

suas atividades após a publicação do ato de 
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deferimento da licença no Diário Oficial do 
Município.  
§ 3

o
 Para que possa ser concedida a licença, 

o servidor não poderá ter, em sua vida 
funcional, registro de faltas injustificadas nos 
últimos 5 (cinco) anos ou penalidades 
aplicadas.  
 
Art. 116-H. Ao servidor que esteja no 
exercício de cargo comissionado não será 
concedida a licença para frequentar cursos de 
pós-graduação stricto sensu (mestrado e 
doutorado).  
 
Art. 116-I. A licença prevista no art. 116-A 
apenas será concedida ao servidor que tenha 
cumprido o estágio probatório e que esteja, no 
máximo, a 5 (cinco) anos de atingir a idade 
mínima para aposentadoria. 
 
Art. 116-J. A liberação do servidor para cursar 
pós-graduação, sem prejuízo das vantagens 
do cargo, poderá ser concedida pelos 
seguintes prazos:  
I – até 02 (dois) anos para mestrado; e 
II – até 04 (quatro) anos para doutorado.  
Parágrafo único. Somente depois de 
decorrido, no mínimo, 02 (dois) anos do 
retorno do servidor às suas atividades após o 
afastamento para realização de curso de pós-
graduação, poderá ser permitida nova 
liberação do servidor para outro curso de pós-
graduação.  
 
Art. 116-K. A constatação de qualquer 
irregularidade no procedimento que der 
origem à licença do servidor para frequentar 
curso de pós-graduação stricto sensu 
(mestrado e doutorado), ensejará a apuração 
de responsabilidade, em processo 
administrativo disciplinar, e, conforme o caso, 
em restituição à Fazenda Pública Municipal 
dos valores despendidos a qualquer título e 
em devolução, pelo beneficiário, dos valores 
recebidos indevidamente, calculados com 
base na remuneração correspondente à da 
data da devolução.  
 
Art. 116-L. A Secretaria de Administração 
expedirá os atos necessários ao fiel 
cumprimento desta Lei.  
 

Art. 3°. Fica revogado o art. 26 da Lei nº 407, de 30 de 
agosto de 1998. 
 
Art. 4°. Fica incluída a alínea g no inciso I do art. 10 da 
Lei nº 874, de 04 de abril de 2008, com a seguinte 
redação:  
 
  Art. 10. [...] 
  I – [...] 

g) para frequentar curso de pós-
graduação stricto sensu (mestrado e 
doutorado).  

 
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 19 DE JANEIRO 
DE 2023. 
 

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

LEI Nº 1788/2023 
DE 19 DE JANEIRO DE 2023 

 
Altera a Lei nº 756, de 18 de agosto de 
2006, para fixar o valor das obrigações 
definidas como de pequeno valor para o 
fim previsto no §3º do art. 100 da 
Constituição Federal. 

 
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. O art. 1º da Lei nº 746, de 18 de agosto de 2006, 
passa a vigorar com a seguinte alteração do seu caput e 
acréscimo do §5º:  

 
Art. 1º. Para efeito do disposto no §3º do art. 
100 da Constituição Federal e no art. 78 do 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, consideram-se de pequeno valor, 
perante a Fazenda Pública Municipal, os 
débitos ou obrigações decorrentes de decisão 
judicial transitada em julgado que tenham 
valor igual ou inferior a R$ 7.507,49 (sete mil, 
quinhentos e sete reais e quarenta e nove 
centavos). 
[...] 
§5º - O valor disposto no caput será corrigido 
anualmente, por ato do Secretário Municipal 
da Fazenda, de modo a se manter equivalente 
ao valor do maior benefício do regime geral de 
previdência social. 

 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 19 DE JANEIRO 
DE 2023. 
 

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

LEI Nº 1789/2023 
DE 19 DE JANEIRO DE 2023 

 
Altera as Leis Municipais n. 1.443, de 22 de 
junho de 2016; n. 1.039, de 16 de dezembro 
de 2009; n. 874, de 04 de abril de 2008, 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: 
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CAPÍTULO I 
Das Alterações da Lei Municipal nº 1.443, de 22 de 

junho de 2016 
 
Art. 1º. Ficam alterados os incisos XVI e XX e acrescido o 
parágrafo 4º ao art. 3º, da Lei Municipal nº 1.443, de 22 de 
junho de 2016, nos termos seguintes: 

Art. 
3º ...........................................................
.................................................. 
 
[...] 
 
XVI - supervisionar, coordenar, dirigir e 
executar os trabalhos de apuração de 
liquidez e certeza da dívida ativa do 
Município, tributária e de qualquer outra 
natureza, bem como inscrever, cobrar, 
receber e controlar a dívida ativa; 
 
[...] 
 
XX - representar, quando solicitado pelo 
interessado, o Prefeito, os Secretários e 
os demais servidores municipais 
perante qualquer autoridade pública, 
para a estrita defesa destes em relação 
a atos administrativos praticados, os 
quais estejam em consonância com a 
orientação da Procuradoria-Geral do 
Município e não contrariem o interesse 
público; 

 
 
[...] 
 
§4º. Considerando a natureza privativa 
das atribuições dos Procuradores do 
Município conforme inciso I deste artigo 
e a consequente impossibilidade de 
substituição dos mesmos por outros 
servidores, a fim de resguardar o 
interesse público e assegurar a 
continuidade das atividades da 
Procuradoria-Geral que são essenciais 
ao Município, havendo disponibilidade 
orçamentária e mediante a devida 
aprovação do Procurador-Geral, fica 
autorizada a conversão em pecúnia de 
licenças prêmio, excepcionando-se as 
regras do art. 1º da Lei Municipal n. 
1.310/2013. 

 
Art. 2º. Fica alterada a redação do art. 4º, da Lei Municipal 
nº 1.443, de 22 de junho de 2016, passa a vigorar nos 
seguintes termos: 

 
Art. 4º. A Procuradoria Geral do 
Município de Camaçari tem a seguinte 
estrutura orgânica: 
 
I - Gabinete do Procurador-Geral do 
Município; 

 
a) Subprocurador-Geral 
 
b) Assessoria do Procurador-
Geral 

 
c) Grupo de Apoio ao Executivo 
Fiscal – GAEF 

 
II - Procuradorias Especializadas; 
 

Procuradoria Fiscal e Tributária 
b) Procuradoria Administrativa 
 
c) Procuradoria do Contencioso 
Cível e Trabalhista 
 
d) Procuradoria de Ações 
Estratégicas 
 

III - Conselho de Procuradores. 
 
IV - Assessoria Técnica; 
 
V - Diretoria de Tecnologia da 
Informação 
 
VI - Setor de Apoio Administrativo 
 
VII - Coordenadoria de Planejamento, 
Gestão e Finanças 
 
VIII - Coordenadoria da Dívida Ativa 
 
IX - Comissões Permanentes 
 

Comissão Permanente de 
Estudos e Informações 
Jurídicas 

Comissão Permanente de 
Precatórios e Requisição de 
Pequeno Valor 

§1º. A tabela de referência dos cargos 
comissionados da Procuradoria-Geral 
do Município é aquela constante do 
Anexo I desta Lei, sendo os valores 
correspondentes aos níveis/letras da 
tabela, os símbolos constantes da 
mesma linha, os quais já existem na 
estrutura do Município de Camaçari. 
 
§2º. As atribuições e competências de 
cada um dos cargos efetivos e 
comissionados integrantes da 
Procuradoria-Geral do Município estão 
previstas na presente Lei. 

 
Art. 3º. O art. 5º, da Lei Municipal nº 1.443, de 22 de junho 
de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 5º. A Procuradoria-Geral do 
Município de Camaçari é chefiada por 
um Procurador-Geral, nomeado pelo 
Prefeito, escolhido entre os bacharéis 
em Direito, devidamente inscrito na 
Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, 
de reconhecido saber jurídico e com 
reputação ilibada, preferentemente, 
integrante da carreira de Procurador do 
Município. 

 
Art. 4º. O art. 6º, da Lei Municipal nº 1.443, de 22 de junho 
de 2016, passa a vigorar acrescido do inciso III a seguir: 
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Art. 
6º ...........................................................
.................................................. 

 
III - Grupo de Apoio ao Executivo Fiscal 
– GAEF 

 
Art. 5º. Fica revogado em todo o seu teor Parágrafo Único 
do artigo 6º, da Lei Municipal nº 1.443, de 22 de junho de 
2016. 

 
Art. 6º. Os incisos XXV e XXVI do art. 7º, da Lei Municipal 
nº 1.443, de 22 de junho de 2016, passam a vigorar com 
as seguintes alterações: 

 
XXV – promover a lotação e a 
distribuição dos Procuradores 
Municipais nas unidades que compõem 
a estrutura administrativa da 
Procuradoria-Geral; 
XXVI – remanejar motivadamente os 
Procuradores Municipais, mediante 
aprovação do Conselho de 
Procuradores, na forma do art. 12, VI 
desta Lei; 

 
Art. 7º. O art. 8º, da Lei Municipal nº 1.443, de 22 de junho 
de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações e 
acréscimos: 

 
Art. 8º. O Subprocurador-Geral do 
Município será indicado pelo 
Procurador-Geral e estará a este 
subordinado, devendo ser escolhido 
entre bacharéis em Direito, 
devidamente inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil - OAB, de notável 
saber jurídico e reputação ilibada, 
preferencialmente integrante da carreira 
de Procurador do Município, 
competindo–lhe, dentre outras 
atribuições: 
 
I – substituir o Procurador-Geral na 
Direção da Procuradoria em suas 
ausências ou impedimentos; 
 
II – auxiliar o Procurador-Geral no 
exercício de suas atribuições dentro de 
sua área de competência e/ou atuação; 
 
III – executar outras atividades que lhe 
sejam determinadas pelo Procurador-
Geral. 
 
§1º. Até 10 (dez) dias após sua posse, 
o Procurador-Geral deverá indicar, por 
ato formal, ao Senhor Prefeito, o 
Subprocurador-Geral do Município que 
comporá o seu Gabinete. 
 
§2º. Considerando sua função de 
substituir o Procurador-Geral do 
Município, o Subprocurador-Geral do 
Município goza dos mesmos direitos e 
prerrogativas daquele, inclusive as 
regras previstas no art. 1º, §4º, da Lei 
Municipal nº 1.310/2013. 

Art. 8º. Ficam acrescidos os artigos 8º-A e 8º-B à Lei 
Municipal nº 1.443, de 22 de junho de 2016, com as 
seguintes redações: 

 
Art. 8º-A. O Procurador-Geral do 
Município contará com o apoio de 
Assessores, conforme quantitativo 
previsto no Anexo I desta Lei, que 
serão nomeados pelo Chefe do Poder 
Executivo por indicação do Procurador-
Geral do Município, os quais têm a 
única e exclusiva função de auxiliar o 
desempenho das atividades de 
competência do Gabinete do 
Procurador-Geral, sendo vedada a 
prática de atos de competência 
exclusiva dos Procuradores do 
Município e dos demais órgãos da 
Procuradoria-Geral do Município. 
 
Parágrafo Único. O exercício do cargo 
comissionado de Assessor do 
Procurador-Geral é privativo de 
bacharéis em direito, regularmente 
inscritos na Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) e que não tenham sido 
condenados pela prática de qualquer 
crime por decisão transitada em julgado 
ou proferida por órgão judicial 
colegiado. 
 
 
Art. 8º-B. O Grupo de Apoio ao 
Executivo Fiscal - GAEF, vinculado ao 
Gabinete da Procuradoria-Geral, tem 
atuação nas matérias de natureza 
fiscal, integrando o grupo fisco para 
todos os efeitos legais, tendo por 
função articular, junto à Procuradoria 
Especializada Fiscal e Tributária, 
estratégias para aumentar as formas de 
incrementar a arrecadação do 
Município, inibir a sonegação fiscal e 
recuperar crédito anotado na dívida 
ativa. 
 
Parágrafo Único. O Grupo de Apoio ao 
Executivo Fiscal - GAEF será composto 
pelo Procurador-Geral e Subprocurador
-Geral, bem assim por Procuradores do 
Município designados pelo Procurador-
Geral, em ato próprio. 

 
Art. 9º. Os incisos do art. 9º, da Lei Municipal nº 1.443, de 
22 de junho de 2016, passam a vigorar com as seguintes 
redações: 

 
I - Procuradoria Administrativa, 
responsável pela análise e 
encaminhamento de questões 
submetidas à apreciação da 
Procuradoria-Geral em âmbito 
administrativo interno da Prefeitura, 
relativas a pessoal, licitação, contratos, 
desapropriações na fase amigável, bem 
como registro e controle dos bens 
patrimoniais e do instituto do direito de 
construir e outras atividades afins, à 
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exceção daquilo que seja de 
competência da Procuradoria do 
Contencioso Cível e Trabalhista ou da 
Procuradoria Fiscal e Tributária; 
 
II - Procuradoria do Contencioso Cível e 
Trabalhista, responsável pela defesa e 
assessoramento do Município em todas 
as ações judiciais ou demandas 
administrativas perante órgãos 
externos, em que o Município for parte 
no polo ativo ou passivo ou tenha 
interesse, que não forem privativas da 
Procuradoria Fiscal e Tributária, bem 
como apreciação de matérias que 
envolvam os aspectos do Direito 
específicos de sua área, não 
açambarcados pela Procuradoria 
Administrativa ou pela Procuradoria 
Fiscal e Tributária; 
 
III - Procuradoria Fiscal e Tributária, 
responsável pelas ações que envolvam 
matéria fiscal e tributária; pela 
representação da Procuradoria-Geral 
do Município junto ao Conselho 
Municipal de Contribuintes; pela 
apreciação de matérias que envolvam 
os aspectos do Direito específicos de 
sua área, não abarcados pela 
Procuradoria Administrativa ou pela 
Procuradoria do Contencioso Cível e 
Trabalhista, bem assim pela cobrança 
judicial dos créditos inscritos em dívida 
ativa. 
 
IV – Procuradoria de Ações 
Estratégicas, responsável por atuar nas 
ações que versem sobre quaisquer 
matérias, notadamente as de natureza 
fiscal – integrando o grupo fisco para 
todos os efeitos legais –, desde que, 
pela sua repercussão econômica, 
política, social ou jurídica, seja 
considerada estratégica para o 
Município, a critério de um dos 
Procuradores Chefes ou por indicação 
do Procurador-Geral, nos moldes do 
art. 12, XI, desta lei. 

 
Parágrafo Único. Ficam alterados os §2º e §3º, ao art. 9º, 
da Lei Municipal nº 1.443, de 22 de junho de 2016, com as 
seguintes redações: 

 
§2º – A lotação, relotação e permuta 
dos Procuradores, em cada uma das 
Procuradorias Especializadas, se dará 
por ato fundamentado do Procurador-
Geral, observando-se as demais regras 
desta lei. 
 
§3º – Compete às Procuradorias 
Especializadas propor ao Conselho de 
Procuradores Súmulas sobre a matéria 
de sua competência para uniformização 
de jurisprudência. 
 

Art. 10. Ficam alterados os §1º e §2º na redação do art. 

10, da Lei Municipal nº 1.443, de 22 de junho de 2016, que 
passam a vigorar com as seguintes redações: 

 
§1º - Os Procuradores do Município 
indicados pelo Procurador-Geral para 
atuarem nas chefias das procuradorias 
especializadas farão jus à gratificação 
por gerenciamento e assessoramento, 
definida nos termos do art. 77 da Lei 
Municipal n° 407/1998, com as 
alterações realizadas pela Lei Municipal 
n° 1.707/2022. 
 
§2º - Aos Procuradores do Município 
designados pelo Procurador-Geral para 
atuarem nas chefias de cada uma das 
procuradorias especializadas, aplicam-
se as regras previstas no art. 1º, §4º, da 
Lei Municipal nº 1.310/2013. 
 

Art. 11. O art. 11, da Lei Municipal nº 1.443, de 22 de 
junho de 2016, passa a vigorar com alteração do seu 
inciso III e acrescido do inciso V a seguir: 

 
Art. 
11 ...........................................................
.................................................. 
 
III - Os Chefes das Procuradorias 
Especializadas e da Coordenadoria da 
Dívida Ativa; 
 
[...] 
 
V – Procurador do Município eleito 
pelos chefes das Procuradorias 
Especializadas e da Coordenadoria da 
Dívida Ativa, na forma do seu 
Regimento Interno. 

 
Art. 12. Ficam alterados os incisos VI, VII e IX; o §2º, bem 
como acrescidos os incisos X e XI e os §4º e §5º ao art. 
12, da Lei Municipal nº 1.443, de 22 de junho de 2016, 
com as seguintes redações: 

 
[...] 
 
VI – opinar sobre pedidos de relotação 
e permuta de Procurador do Município, 
no âmbito das Procuradorias 
Especializadas, tendo competência 
para vetar a relotação ou permuta por 
decisão de sua maioria absoluta; 
 
VII – conhecer das suspeições e dos 
impedimentos de Procurador do 
Município, quando o Procurador-Geral 
suscitar, devendo a decisão ser tomada 
por 2/3 (dois terços) dos membros do 
Conselho; 
 
[...] 
 
IX – elaborar e aprovar o seu regimento 
interno; 
 
X – aprovar indicação de Procuradores 
do Município que representarão a 
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Procuradoria-Geral em órgãos 
colegiados; 
 
XI – regulamentar a forma de 
distribuição de processos à 
Procuradoria de Ações Estratégicas, 
competindo-lhe a decisão final em caso 
de divergências. 
 
[...] 
 
§ 2º O Regimento do Conselho de 
Procuradores, fixará as normas do seu 
funcionamento, o qual deverá ser 
elaborado pelo próprio Conselho e 
encaminhado para aprovação e 
publicação pelo Exmo. Chefe do Poder 
Executivo no prazo de 90 (noventa) 
dias da publicação da presente lei. 
 
[...] 
 
§4º Os membros do Conselho farão jus 
a verba de natureza indenizatória sem 
qualquer incidência fiscal ou 
previdenciária denominada “jeton” no 
valor de 270 (duzentos e setenta) UFM 
- Unidade Fiscal Municipal por cada 
sessão que participarem, limitadas a 04 
(quatro) sessões mensais. 
 
§º5 O Procurador-Geral do Município 
poderá designar por Portaria servidor 
efetivo ou comissionado dos quadros 
da Procuradoria-Geral do Município 
para secretariar as reuniões do 
Conselho, fazendo jus o secretário 
designado à percepção do “jeton” 
correspondente a 50% (cinquenta por 
cento) do valor definido no parágrafo 
anterior. 

 
Art. 13. O art. 13-A da Lei Municipal nº 1.443, de 22 de 
junho de 2016, passa a vigorar com as seguintes 
alterações e acréscimos: 

Art. 13-A. São atribuições dos 
Assessores de Procurador I, II, III e IV, 
integrantes do órgão de assessoria 
técnica da Procuradoria-Geral do 
Município, prestar assessoramento 
direto, exclusivamente aos 
Procuradores do Município efetivos, 
quanto à organização, coordenação, 
acompanhamento e controle de 
atividades e serviços jurídicos com 
referência a processos ou 
procedimentos de interesse da 
Administração Pública Municipal nas 
respectivas áreas de atuação, incluindo: 
 
I – elaboração e apreciação de minutas 
de peças e pareceres técnico-jurídicos; 
 
II – prestação de informações e 
realização de diligências a respeito de 
ações judiciais ou procedimentos 
administrativos; 
 

III – execução de outras atividades 
correlatas ou do âmbito de sua 
competência, e as que lhe forem 
regularmente conferidas ou 
determinadas. 
 
§1º Os cargos de Assessor de 
Procurador terão suas definições de 
símbolos e remuneração diferenciadas 
conforme a complexidade e expertise 
das atividades a serem 
desempenhadas, dentre aquelas 
descritas neste artigo.  
 
§ 2º O exercício dos cargos 
comissionados de Assessor de 
Procurador I, Assessor de Procurador 
II, Assessor de Procurador III e 
Assessor de Procurador IV são 
privativos de bacharéis em direito, 
regularmente inscritos na Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e que não 
tenham sido condenados pela prática 
de qualquer crime por decisão 
transitada em julgado ou proferida por 
órgão judicial colegiado. 

 
Art. 14. A Lei Municipal nº 1.443, de 22 de junho de 2016, 
passa a vigorar acrescida da Seção V (Da Diretoria de 
Tecnologia da Informação), composta pelos seguintes 
artigos 13-B, 13-C e 13-D: 

Seção V 
Da Diretoria de Tecnologia da 

Informação 
Art. 13-B. Fica instituído, no âmbito da 
Procuradoria-Geral do Município, a 
Diretoria de Tecnologia da Informação, 
com a função de controlar as atividades 
relacionadas à identificação e 
tratamento das necessidades 
tecnológicas da Procuradoria-Geral. 
 
Art. 13-C. À Diretoria de Tecnologia da 
Informação, compete: 
 
I – planejar, coordenar e manter a 
política de tecnologia da informação da 
Procuradoria-Geral, de acordo com as 
diretrizes superiores; 
 
II – planejar, coordenar, desenvolver e 
manter soluções integradas, utilizando 
a tecnologia da informação como 
ferramenta de gestão, objetivando a 
qualidade, a integração e a 
modernização dos processos e dos 
sistemas de informações; 
 
III – planejar e dirigir equipes de 
desenvolvimento de projetos de 
sistemas e aplicativos; 
 
IV – planejar, coordenar, implantar e 
manter a política de privacidade e 
segurança da tecnologia de informação 
da Procuradoria-Geral; 
 
V – dirigir, adaptar, executar e manter 
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os processos de produção de sistemas 
e ferramentas de informação 
desenvolvidos, adquiridos e/ou cedidos; 
 
VI – definir políticas, necessidades, 
processos e fluxos de sistemas de 
Informação, nos interesses dos serviços 
da Procuradoria-Geral. 
 
VII – o planejamento, proposição e 
acompanhamento da aquisição de 
softwares e equipamentos de 
informática da Procuradoria-Geral do 
Município; 
 
VIII – o desenvolvimento e 
aprimoramento da integração entre o 
sistema da Procuradoria-Geral, da 
Secretaria da Fazenda e dos Tribunais 
de Justiça, com a finalidade de 
incrementar a arrecadação do crédito 
tributário, integrando o grupo fisco para 
todos os efeitos legais; 
 
IX – o desempenho de outras 
atividades correlatas. 
 
Art. 13-D. A Diretoria de Tecnologia da 
Informação será composta por um 
Diretor, de livre nomeação e 
exoneração, indicado pelo Procurador-
Geral do Município, bem como por 
servidores efetivos do quadro 
específico da Prefeitura, por meio de 
relotação. 

 
Art. 15. Ao Capítulo II, Título I, da Lei Municipal nº 1.443, 
de 22 de junho de 2016, fica acrescida a Seção VII (Da 
Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças), 
composta pelo Art. 15-A, conforme redação seguinte: 
 

Seção VII 
Da Coordenadoria de Planejamento, 

Gestão e Finanças 
 

Art. 15-A. A Coordenadoria de 
Planejamento, Gestão e Finanças - 
COGEFIN tem por finalidade garantir a 
eficácia e a eficiência no 
desenvolvimento das atividades de 
gestão de recursos humanos, aquisição 
de serviços, aquisição e guarda de 
materiais, controle de patrimônio, 
serviços gerais, comunicação interna, 
planejamento e execução do 
orçamento, guarda e gestão da 
documentação da Procuradoria-Geral, 
competindo-lhe: 
 
I – participar da elaboração do 
planejamento tático e operacional da 
Procuradoria-Geral do Município, 
acompanhar e avaliar sua execução e 
propor medidas que assegurem a 
consecução dos objetivos e metas 
estabelecidos; 
 
II – participar da elaboração da 

proposta orçamentária da Procuradoria-
Geral do Município, acompanhar sua 
efetivação e respectiva execução 
financeira;  
 
III – instituir instrumentos e mecanismos 
capazes de assegurar interfaces e 
processos para a constante capacidade 
de inovação da gestão e modernização 
do ordenamento institucional do setor; 
 
IV – responsabilizar-se pela 
preservação da documentação e 
informação institucional; 
 
V – planejar, coordenar, orientar e 
executar as atividades de administração 
de pessoal e desenvolvimento de 
recursos humanos; 
 
VI – coordenar o sistema de 
administração de material, patrimônio e 
logística; 
 
VII – coordenar, orientar e executar as 
atividades de administração financeira e 
contabilidade; 
 
VIII – coordenar a elaboração do 
planejamento global da Procuradoria-
Geral do Município, acompanhar e 
avaliar sua execução e propor medidas 
que assegurem a consecução dos 
objetivos e metas estabelecidos, de 
acordo com as diretrizes da Secretaria 
de Governo; 
 
IX – coordenar o processo de 
elaboração, revisão, monitoramento e 
avaliação do PPA, no âmbito da 
Procuradoria-Geral, de acordo com as 
diretrizes da Secretaria de Governo. 
 
Parágrafo Único. Cabe à 
Coordenadoria de Planejamento, 
Gestão e Finanças cumprir orientação 
normativa emanada de unidade central 
formuladora da política pública a que 
esteja subordinada tecnicamente. 

 
Art. 16. Ao Capítulo II, Título I, da Lei Municipal nº 1.443, 
de 22 de junho de 2016, fica acrescida a Seção VIII (Da 
Coordenadoria da Dívida Ativa), composta pelo Art. 15-B, 
conforme redação seguinte: 
 

Seção VIII 
Da Coordenadoria da Dívida Ativa 

 
Art. 15-B. A Coordenadoria da Dívida 
Ativa, à qual compete a supervisão, 
coordenação, direção e execução dos 
trabalhos de apuração de liquidez e 
certeza da dívida ativa do Município, 
tributária e de qualquer outra natureza, 
bem como sua inscrição e cobrança 
extrajudicial, será chefiada por um dos 
Procuradores do Município, designado 
pelo Procurador-Geral para tal função, 
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tendo a seguinte estrutura e distribuição 
de competências: 
 
I – Setor de Atendimento, ao qual 
compete: 

 
a) supervisionar, orientar e 

controlar o atendimento ao 
público na Central de 
Atendimento;  

b) fornecer orientação ao 
contribuinte com base na 
legislação específica 
vigente;  

c) controlar o fluxo de 
atendimento, promovendo, 
quando necessário, 
remanejamento de pessoal;  

d) fornecer relatórios 
estatísticos sobre as 
atividades desenvolvidas;  

e) orientar e encaminhar o 
Contribuinte à Unidade em 
que se encontra o Processo; 
e 

f) identificar a necessidade de 
treinamento do pessoal de 
atendimento ao público.  

 
II – Setor de Inscrição, ao qual 
compete: 

 
a) promover a inscrição dos 

débitos para com a Fazenda 
Municipal;  

b) emitir certidões de 
inscrições e notificações 
dirigidas ao contribuinte 
devedor; 

c) diligenciar no sentido do 
encaminhamento de 
processos à Justiça e 
manter os respectivos 
registros; 

d) promover diligências 
visando ao arquivamento de 
processos, quando 
autorizado.  

 
III – Setor de cobrança, ao qual 
compete: 

 
a) promover a cobrança 

administrativa dos débitos, 
emitir guias para pagamento 
e manter controle dos 
processos de parcelamento;  

b) prestar informações quanto 
à posição de débitos e 
fornecer certidão de 
quitação desses;  

c) elaborar mapa diário de 
arrecadação e classificação 
da renda;  

d) manter atualizados os 
registros de pagamentos. 

 
§1º - O Procurador do Município 

indicado pelo Procurador-Geral para 
chefiar a Coordenação da Dívida Ativa 
fará jus a gratificação por 
gerenciamento e assessoramento, 
definida nos termos do art. 77 da Lei 
Municipal n° 407/1998, com as 
alterações realizadas pela Lei Municipal 
n° 1.707/2022. 
 
§2º - Ao Procurador do Município 
designado pelo Procurador-Geral para 
chefiar a Coordenação da Dívida Ativa 
se aplicam as regras previstas no art. 
1º, §4º, da Lei Municipal nº 1.310/2013. 

 
Art. 17. Fica alterada a denominação da Seção I, do 
Capítulo III, do Título II “Da Remuneração”, da Lei 
Municipal nº 1.443, de 22 de junho de 2016, para “Das 
disposições Gerais”. 
 
 
Art. 18. O Art. 23, da Lei Municipal nº 1.443, de 22 de 
junho de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação: 

Seção I 
Das Disposições Gerais 

 
Art. 23. Aplicam-se aos Procuradores 
do Município, além do regime 
estatutário municipal, as normas 
federais reguladoras do exercício 
profissional. 

 
Art. 19. O Art. 24, da Lei Municipal nº 1.443, de 22 de 
junho de 2016, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
 

Art. 24. Fica assegurado aos 
Procuradores do Município: 
 
I - a percepção de honorários 
advocatícios na forma da lei; 
 
II - a percepção de gratificação de 
produção, apurada mensalmente de 
acordo com critérios estabelecidos 
nesta lei. 
 
 
Parágrafo Único. A Gratificação de 
Produção será concedida aos 
Procuradores Municipais, com o 
objetivo de estimular o exercício das 
atividades de representação judicial e 
extrajudicial, de consultoria e 
assessoramento jurídico do Município 
de Camaçari e computada de acordo 
com a realização dos atos processuais 
e administrativos e demais atividades 
funcionais, conforme discriminado no 
Anexo II desta lei. 

 
 
Art. 20. A Subseção I, da Seção I, do Capítulo III, do Título 
II, da Lei Municipal nº 1.443, de 22 de junho de 2016, que 
atualmente tem a designação “Da Gratificação por 
Produtividade”, passa a ser denominada “Dos Parâmetros 
de Apuração da Gratificação de Produção”. 
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Parágrafo Único. Fica alterado o art. 25 da Lei Municipal 
nº 1.443, de 22 de junho de 2016, com a inclusão dos 
Anexos II e III, nos seguintes termos: 

 
Subseção I. Dos Parâmetros de 

Apuração da Gratificação de Produção 
 

Art. 25. A gratificação de produção será 
devida com base nos pontos obtidos 
pelo procurador com o desempenho 
das atividades discriminadas no Anexo 
II desta Lei. 
 
§1º. O valor de cada ponto obtido em 
razão da atuação funcional do 
procurador corresponderá a 1% (um por 
cento) do vencimento básico da classe 
à qual pertencer, limitado ao máximo de 
218 (duzentos e dezoito) pontos por 
mês. 
 
§2º. Com vistas à obtenção da 
gratificação de que trata esta Lei, o 
procurador poderá atuar em conjunto 
ou isoladamente, inclusive em outro 
setor que não seja o de sua lotação, 
independentemente de designação 
expressa. 
 
§3º. Para efeito de avaliação dos 
resultados da atuação funcional, o 
procurador apresentará, até o dia 15 de 
cada mês, o relatório discriminativo das 
atividades desenvolvidas no mês 
anterior, devidamente atestado pela 
chefia imediata, de acordo com um dos 
modelos especificados no Anexo III, a 
ser empregado na conformidade das 
atribuições desempenhadas por cada 
procurador dentro da estrutura 
organizacional da Procuradoria-Geral. 
 
§4º. Os dados mensalmente apurados 
serão computados para cálculo e 
determinação do valor da gratificação a 
ser creditada no mês subsequente ao 
da apuração. 
 
§5º. Os relatórios serão encaminhados 
aos Chefes das respectivas 
Procuradorias Especializadas, a quem 
competirá a atribuição dos pontos a 
cada procurador a eles vinculados e 
referendados pelo Procurador-Geral do 
Município. 
 
§6º. Será atribuída a pontuação 
máxima, sem obrigatoriedade de 
apresentação de relatório, ao 
Procurador-Geral, Subprocurador-Geral 
e Chefes das Procuradorias 
Especializadas e da Coordenadoria da 
Dívida Ativa. 

 
Art. 21. A Subseção II, da Seção I, do Capítulo III, do 
Título II, da Lei Municipal nº 1.443, de 22 de junho de 
2016, que atualmente tem a designação “Da Gratificação 
por Desempenho”, passa a ser denominada “Dos Critérios 

de Pontuação”. 
 
Parágrafo Único. Fica alterado o art. 26 da Lei Municipal 
nº 1.443, de 22 de junho de 2016, nos seguintes termos: 

Subseção II. Dos Critérios de 
Pontuação 

 
Art. 26 Para fins de aferição da 
pontuação mensal alcançada pelo 
procurador serão somados os pontos 
obtidos de acordo com os quantitativos 
constantes do Anexo II, até o máximo 
previsto no Art. 25, §1º desta Lei. 
 
§ 1º A pontuação total será atingida 
através da soma da pontuação pelo 
cumprimento da demanda mensal do 
procurador, com a pontuação por 
trabalho específico realizado. 
 
§2º. Implicará na perda de pontos para 
percepção da gratificação no mês da 
ocorrência do fato, na conformidade do 
Anexo I: 
 
I - A inobservância de prazo judicial e 
não interposição de recurso, salvo se 
expressamente autorizada pela chefia 
imediata; 
 
II - A recusa de recebimento de 
processo ou procedimento 
administrativo, sem justificativa validada 
por superior imediato; 
 
III - A recusa do recebimento de 
processo ou procedimento judicial, sem 
justificativa validada por superior 
imediato; 
 
IV - Exceder o prazo de 60 dias para 
exame do processo ou procedimento 
administrativo, contados da data do 
recebimento pelo procurador 
responsável, salvo justificativa que o 
Procurador-Geral despache 
procedente; 
 
V - Exceder o prazo de 90 dias para 
análise e ajuizamento do processo, 
contados da data do recebimento pelo 
procurador responsável, salvo 
justificativa que o Procurador-Geral 
despache procedente; 
 
VI - Deixar o procurador de 
acompanhar diligência jurídica ou 
administrativa sob sua 
responsabilidade, ou de participar de 
reuniões, quando convocado, salvo 
justificativa validada pelo superior 
imediato; 
 
VII - Deixar o procurador de 
comparecer em audiência para a qual 
tenha sido intimado ou realizar 
sustentações orais para as quais tenha 
sido designado, salvo se autorizado 
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pelo superior imediato. 
 
Art. 22. A Subseção III, da Seção I, do Capítulo III, do 
Título II, da Lei Municipal nº 1.443, de 22 de junho de 
2016, que atualmente tem a designação “Do Pagamento 
das Gratificações”, passa a ser denominada “Do 
Pagamento”. 
 
Parágrafo Único. Ficam alterados os artigos 27 e 28 e 
acrescido o artigo 28-A, da Lei Municipal nº 1.443, de 22 
de junho de 2016, nos seguintes termos: 

 
Art. 27. A gratificação disciplinada 
nesta Lei será paga conjuntamente com 
os vencimentos e demais vantagens do 
cargo, integrando a remuneração do 
procurador para todos os efeitos legais. 
 
Art. 28. Durante o período que 
permanecer afastado do cargo, o 
procurador não perceberá a gratificação 
de produção, salvo nas hipóteses de: 
 
I - férias; 
 
II - licença-prêmio; 
 
III - licença para tratamento de saúde e 
por acidente de serviço; 
 
IV - licença à gestante, lactante e 
adotante; 
 
V - licença em decorrência de 
paternidade; 
 
VI - licença por motivo de doença em 
pessoa da família; 
 
VII - outras licenças remuneradas. 
 
VIII - nomeação para cargos de 
secretários, subsecretários ou 
equivalentes no âmbito da 
Administração Direta ou Indireta do 
município de Camaçari. 
 
§ 1º Nas hipóteses previstas nos 
incisos deste Artigo, a atribuição da 
gratificação será feita pela apuração da 
média da pontuação obtida nos últimos 
seis meses. 
 
§ 2º Caso o afastamento se dê antes de 
completados seis meses de 
recebimento, a gratificação 
corresponderá à média da pontuação 
do tempo de percepção. 
 
Art. 28-A. A demanda mensal do 
procurador será atribuída e controlada 
pela chefia imediata, não podendo ser 
prejudicado no direito à percepção da 
gratificação pela falta de atribuição, 
garantindo-se, nesta hipótese, a 
totalidade da pontuação. 

 
Art. 23. Fica acrescida a Seção II ao Capítulo III, do Título 

II, da Lei Municipal nº 1.443, de 22 de junho de 2016, que 
será composta pelo art. 29-A e parágrafos, nos seguintes 
termos: 

 
Seção II 

Das Substituições 
 

Art. 29-A. Os Procuradores do 
Município que atuarem por período 
superior a 3 dias (três) úteis, em 
substituição de outro Procurador, 
durante o período de férias, licenças e 
demais impedimentos, perceberão 
verba indenizatória, sem qualquer 
incidência fiscal ou previdenciária, no 
valor correspondente a 1/3 (um terço) 
da remuneração do Procurador 
designado à substituição para cada 30 
(trinta) dias de exercício de designação 
cumulativa e será paga pro rata 
tempore, computado todo o período de 
substituição com acumulação. 
 
§1º. O percentual de que trata o caput 
deste artigo não será incorporado à 
remuneração ou aos proventos e não 
será considerado base de incidência 
para qualquer outra vantagem. 
 
§2º. O exercício da substituição 
obedecerá às escalas elaboradas pela 
chefia imediata, sendo vedado o 
acúmulo simultâneo de substituições; 
 
§3º. A indenização pela atuação 
cumulativa não excluirá o direito ao 
recebimento de outras verbas, desde 
que decorrente de diferentes 
fundamentos. 
 
§4º. Para efeitos do pagamento da 
verba indenizatória prevista neste 
artigo, a apuração do período superior a 
três úteis, ainda que ocorra de forma 
descontínua, será considerada dentro 
do mês do calendário. 
 
§5º. A apuração dos períodos, para 
efeito de pagamento da verba 
indenizatória prevista neste artigo, dar-
se-á dentro de cada mês calendário. 
 
§6º. As substituições ininterruptas, em 
meses subsequentes, serão 
consideradas como período único para 
cumprimento do requisito temporal 
mínimo de que trata o caput. 
 
§7º. Os casos omissos serão dirimidos 
pelo Procurador-Geral do Município, 
ouvido, sempre, o Conselho de 
Procuradores. 

 
Art. 24. Ficam criados 02 (dois) órgãos colegiados 
integrantes da estrutura da Procuradoria-Geral do 
Município, quais sejam: Comissão Permanente de Estudos 
e Informações Jurídicas e Comissão Permanente de 
Precatórios e Requisição de Pequeno Valor; de modo que 
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fica acrescido o Capítulo IV (Das Comissões) ao Título II 
da Lei Municipal nº 1.443, de 22 de junho de 2016, 
composto pelos artigos 29-B, 29-C e 29-D com as 
seguintes redações: 
 

CAPÍTULO IV 
DAS COMISSÕES PERMANENTES 

 
Art. 29-B. Ficam instituídas as 
Comissões Permanentes de Estudos e 
Informações Jurídicas e de Precatórios 
e Requisição de Pequeno Valor; órgãos 
colegiados compostos por até cinco 
membros, com mandato de dois anos, a 
serem ocupados por Procuradores do 
Município, designados por ato do 
Procurador-Geral, que também 
designará um de seus membros para 
presidir cada órgão. 
 
§1º Os membros dos órgãos colegiados 
previstos nesta lei poderão  
ser reconduzidos. 
 
§2º Os membros dos órgãos colegiados 
farão jus a verba de natureza 
indenizatória sem qualquer incidência 
fiscal ou previdenciária denominada 
“jeton” no valor de 270 (duzentos e 
setenta) UFM - Unidade Fiscal 
Municipal por cada sessão que 
participarem, limitadas a 04 (quatro) 
sessões mensais, conforme normas 
fixadas em regulamento. 
 
§3º O Procurador-Geral do Município 
poderá designar por Portaria servidor 
efetivo ou comissionado dos quadros 
da Procuradoria-Geral do Município 
para secretariar as reuniões das 
Comissões, fazendo jus o secretário 
designado à percepção do “jeton” 
correspondente a 50% (cinquenta por 
cento) do valor definido no parágrafo 
anterior. 
 
 
Art. 29-C. Compete à Comissões 
Permanentes de Estudos e Informações 
Jurídicas: 
 
I - coletar e divulgar a jurisprudência 
predominante nos Tribunais do País e 
promover a sua conveniente divulgação 
aos Procuradores do Município; 
 
II - coletar e divulgar os pareceres 
emitidos pelos Procuradores do 
Município em matérias complexas e de 
grande interesse jurídico; 
 
III - promover o aperfeiçoamento 
profissional dos Procuradores do 
Município, através da realização e/ou 
inscrição em seminários, encontros, 
debates cursos de especialização, 
dentre outros; 
 

IV - divulgar matéria doutrinária, 
legislativa e jurisprudencial de interesse 
dos serviços; 
 
V - Centralizar e promover a 
interligação da Procuradoria-Geral com 
os tribunais e os órgãos legislativos, 
para fins de coleta informatizada da 
jurisprudência e da Legislação; 
 
VI - Estabelecer intercâmbio com 
organizações congêneres; 
 
VII - exercer outras atividades 
correlatas. 
 
Art. 29-D. Compete à Comissões 
Permanentes de Precatórios e 
Requisição de Pequeno Valor: 
 
I -   Acompanhar o processamento de 
precatórios junto aos Tribunais com 
jurisdição sobre o Município; 
 
II - manter o registro cadastral e de 
pagamentos de todos os precatórios e 
requisição de pequeno valor da 
Administração Direta, para fins de 
controle, verificação dos pagamentos e 
conferência da ordem em que serão 
realizados; 
 
III - acompanhar a evolução da dívida 
resultante destes institutos, sugerindo 
as medidas administrativas e judiciais 
cabíveis; 
 
IV – exercer outras atividades 
correlatas. 
 

Art. 25. Fica renumerado o Capítulo I, do Título II, 
atualmente denominado “Da Jornada de Trabalho”, que 
passa a ser o Capítulo V, do Título II, denominado “Da 
Jornada de Trabalho”, acrescido o art. 30-A à Lei Municipal 
nº 1.443, de 22 de junho de 2016: 
 

CAPÍTULO V 
Da Jornada de Trabalho 

[...] 
Art. 30-A. Aos Procuradores Municipais 
não será exigido o controle de 
frequência e pontualidade, dada a 
incompatibilidade com a natureza de 
suas atribuições e com os princípios da 
administração gerencial (eficiência e 
controle de resultados), instituídos pela 
Emenda Constitucional n. 19/98, 
admitindo-se o teletrabalho em tempo 
integral ou parcial, na forma do 
regulamento. 

 
Art. 26. Fica renumerado o Capítulo II, do Título II, 
denominado “Das Disposições Finais e Transitórias”, que 
passa a ser o Capítulo VI, do Título II, também 
denominado “Das Disposições Finais e Transitórias”. 
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CAPÍTULO II 
Das Alterações da Lei Municipal nº 1.039, de 16 de 

dezembro de 2009 
 
Art. 27. Fica transferida a Coordenadoria da Dívida Ativa 
para a estrutura da Procuradoria-Geral do município, nos 
termos do art. 4º, VIII c/c a Seção VIII do Capítulo II, da Lei 
Municipal 1.443/2016. 
 
Parágrafo Único. A transferência referida no caput será 
efetivada, de forma definitiva, após a realização de um 
período de transição de 6 (seis) meses, prorrogável por 
igual período, no qual o procurador designado para chefiar 
a Coordenadoria da Dívida Ativa atuará valendo-se da 
estrutura da atual coordenação, de forma a propor a 
normatização e diretrizes necessárias para a devida 
implantação física do órgão no âmbito da Procuradoria-
Geral do Município. 
 
Art. 28. O “caput” do art. 47-A, da Lei Municipal n. 1.039, 
de 16 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

 
Art. 47-A. Fica o Procurador-Geral do 
Município, com base em parecer 
fundamentado, autorizado a cancelar 
administrativamente o registro dos 
créditos: 
 
[...] 
 
§ 2º. O reconhecimento da prescrição 
de crédito tributário inscrito em dívida 
ativa, bem como o cancelamento de 
seu registro no Sistema Tributário 
Municipal serão realizados pela 
Procuradoria-Geral do Município, 
mediante parecer fundamentado. 

 
Art. 29. O “caput” do art. 69, da Lei Municipal n. 1.039, de 
16 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
Art. 69. A inscrição da dívida ativa, de 
qualquer natureza, será feita de ofício, 
em livros especiais, na Coordenadoria 
da Dívida Ativa da Procuradoria-Geral 
do Município. 

 
Art. 30. O “caput” do art. 71, da Lei Municipal n. 1.039, de 
16 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
Art. 71. Inscrita a dívida e extraídas as 
respectivas certidões de débitos, 
quando necessárias, a Procuradoria-
Geral do Município adotará as medidas 
necessárias para cobrança do crédito. 

 
Art. 31. O inciso I do art. 72, bem como seu parágrafo 7º, 
da Lei Municipal n. 1.039, de 16 de dezembro de 2009, 
passam a vigorar com as seguintes redações: 

 
Seção II 

Da Cobrança 
 
Art. 72. 
................................................................

............................................ 
 
I - por via amigável, pela Coordenadoria 
da Dívida Ativa da Procuradoria-Geral 
do Município; 
 
[...] 
 
§ 7° Poderá o Chefe do Poder 
Executivo estabelecer valor mínimo de 
crédito tributário a ser cobrado 
judicialmente, mediante parecer 
circunstanciado da Procuradoria-Geral 
do Município. 

 
Art. 32. O art. 75, da Lei Municipal n. 1.039, de 16 de 
dezembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
Art. 75. Transitada em julgado 
sentença considerando improcedente o 
débito que está sendo executado, o 
Procurador responsável pela execução 
providenciará a imediata comunicação 
à Coordenadoria da Dívida Ativa, para 
que se proceda a respectiva baixa no 
cadastro. 

 
CAPÍTULO III 

Das Demais Alterações da Estrutura Administrativa 
 
Art. 33. Fica alterada a redação do caput do art. 7º Lei 
Municipal nº 874, de 4 de abril de 2008, nos termos 
seguintes: 

 
Art. 7º O servidor ocupante de cargo 
efetivo nomeado para o exercício de 
cargo em comissão poderá optar pela 
remuneração do cargo efetivo acrescido 
de 30% (trinta por cento) do valor do 
cargo em comissão, ou pelo 
vencimento atribuído ao cargo em 
comissão para o qual foi nomeado 
acrescido do adicional por tempo de 
serviço.  

 
Art. 34. Os ocupantes dos cargos de provimento efetivo de 
Advogado, Assistente Social, Arquiteto, Engenheiro, 
Pedagogo e Urbanista admitidos antes da vigência da 
presente Lei e que cumprem jornada de 30 (trinta) horas 
semanais poderão, mediante requerimento padronizado 
para esse fim, optar, em caráter definitivo, pela jornada de 
40 (quarenta) horas semanais, com vencimento 
proporcional à carga horária escolhida, observada a 
necessidade e conveniência da Administração Pública, 
conforme dispuser regulamento a ser expedido pelo Chefe 
do Poder Executivo. 
 
 
Art. 35. Aos ocupantes dos cargos de provimento efetivo 
de coveiro que sejam designados formalmente para atuar 
em regime de sobreaviso é assegurada a percepção de 
gratificação de sobreaviso fixada em 50% (cinquenta por 
cento) do valor do vencimento base do cargo, que passará 
a integrar a remuneração do servidor, exclusivamente, 
para fins de gratificação natalina e férias e terço 
constitucional de férias, não servindo de base para fins 
previdenciários e licenças remuneradas. 
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Art. 36. Para atender à necessidade de reestruturação da 
Procuradoria-Geral do Município, ficam criados 02 (dois) 
cargos de Assessor de Procurador-Geral, símbolo GAE-I; 
01 (um) cargo de Assessor de Procurador I, símbolo GAE-
I, 03 (três) cargos de Assessor de Procurador II, símbolo 
CCI; 03 (três) cargos de Assessor de Procurador III, 
símbolo GES-IB; 02 (dois) cargos de Assessor de 
Procurador IV, símbolo GES-II; 01 (um) cargo de Assessor 
Técnico I, símbolo GES-IB; 03 (três) cargos de Assessor 
Técnico II, símbolo GES-IV; 01 (um) cargo de Diretor, 
símbolo CCI; 01 (um) cargo de Coordenador, símbolo GES
-II.  
 
Parágrafo Único. Fica alterado o Anexo I da Lei Municipal 
nº 1.443, de 22 de junho de 2016, que estabelece os 
níveis, letras, símbolos e quantidade de cargos em 
comissão atualizados no âmbito da Procuradoria-Geral do 
Município, com base nos cargos criados no caput deste 
artigo e aqueles já existentes. 
 
Art. 37. Fica alterada a estrutura da Secretaria Municipal 
de Administração - SECAD, criando-se a Coordenadoria 
de Arquivo Público, incluindo-se na redação do inciso I do 
artigo 22 da Lei Municipal nº 1.523/2017 a alínea “o” com a 
seguinte redação: o) Coordenadoria de Arquivo Público. 
 
Parágrafo Único – Ficam criados no Quadro de 
Assessoramento Superior da Administração Direta, 
vinculados à Secretaria Municipal de Administração – 
SECAD: 01 (um) cargo de Assessor Especial I, símbolo 
GAE I; 01 (um) cargo de Coordenador, símbolo GES II; 04 
(quatro) cargos de Assessor Técnico I símbolo GES-II, 12 
(doze) cargos de gerente símbolo GES IV; 08 (oito) cargos 
de Secretário Executivo I, símbolo GAS III; 07 (sete) 
cargos de Secretário Executivo II, símbolo GAS IV; 09 
(nove) cargos de Supervisor de Serviços, símbolo GES V. 
 
Art. 38. Fica alterada a estrutura da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econômico - SEDEC, alterando-se a 
redação do inciso II do artigo 46 da Lei Municipal 
nº 1.523/2017, que passa a ter o seguinte teor: 

 
Art. 46. (...) 
 
II - Órgãos da Administração Direta: 
 
a) Gabinete; 
 
b) Assessoria Técnica; 
 
c) Superintendência 
 
d) Diretoria de Gestão e 
Planejamento Econômico; 
 
e) Coordenadoria de Planejamento, 
Gestão e Finanças; 
 
f) Coordenadoria de Atração de 
Investimentos e Inovação; 
 
g) Coordenadoria de Trabalho; 
 
h) Coordenadoria de 
Empreendedorismo e Renda; 
 
i) Coordenadoria de Turismo. 
 

Parágrafo Único – Ficam criados no Quadro de 
Assessoramento Superior da Administração Direta, 
vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico – SEDEC: 04 (quatro) cargos de Assessor 
Técnico I símbolo GES-II, 06 (seis) cargos de gerente 
símbolo GES IV; 07 (sete) cargos de Secretário Executivo 
I, símbolo GAS III; 05 (cinco) cargos de Secretário 
Executivo II, símbolo GAS IV; 07 (sete) cargos de 
Supervisor de Serviços, símbolo GES V. 
 
Art. 39. Ficam, ainda, criados no Quadro de 
Assessoramento Superior da Administração Direta, para 
atender à estrutura da Secretaria Municipal de Governo – 
SEGOV: 01 (um) cargo de Assessor Especial I, símbolo 
GAE I; 04 (quatro) cargos de Assessor Técnico I símbolo 
GES-II, 10 (dez) cargos de gerente símbolo GES IV; 07 
(sete) cargos de Secretário Executivo I, símbolo GAS III; 
09 (nove) cargos de Secretário Executivo II, símbolo GAS 
IV; 07 (sete) cargos de Supervisor de Serviços, símbolo 
GES V; para atender à estrutura da Secretaria Municipal 
de Saúde – SESAU: 06 (seis) cargos de Supervisor, 
símbolo CC III. 

 
CAPÍTULO IV 

Disposições Finais 
 

Art. 40. As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
correrão por conta de dotações próprias previstas na Lei 
Orçamentária vigente, ficando o Chefe do Poder Executivo 
Municipal autorizado a abrir créditos suplementares, se 
necessários à cobertura das respectivas despesas. 
 
Art. 41 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 19 DE JANEIRO 
DE 2023. 
 

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO  

 
ANEXO I  

CARGOS EM COMISSÃO NO ÂMBITO NA 
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 
 

TABELA DE REFERÊNCIA DOS CARGOS COMISSIONADOS DA PGM 

CARGO NÍVEL LETRA SÍMBOLO QUANTIDADE 

PROCURADOR-GERAL 

  
  
  
  
  

PGM 

I GES-I 1 

SUBPROCURADOR-
GERAL 

II GES-IA 1 

ASSESSOR DE PROC. 
GERAL 

III GAE-I 2 

ASSESSOR DE PROCURA-
DOR I 

IV GAE-I 6 

ASSESSOR DE PROCURA-
DOR II 

V CCI 9 

ASSESSOR DE PROCURA-
DOR III 

VI GES-IB 7 

ASSESSOR DE PROCURA-
DOR IV 

VII GES-II 7 

ASSESSOR TÉCNICO I VIII GES-IB 6 

ASSESSOR TÉCNICO II IX GES-IV 7 

DIRETOR X CCI 1 

COORDENADOR XI GES-II 2 

https://leismunicipais.com.br/a1/ba/c/camacari/lei-ordinaria/2017/152/1523/lei-ordinaria-n-1523-2017-dispoe-sobre-a-estrutura-da-administracao-publica-do-poder-executivo-municipal-de-camacari-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/ba/c/camacari/lei-ordinaria/2017/152/1523/lei-ordinaria-n-1523-2017-dispoe-sobre-a-estrutura-da-administracao-publica-do-poder-executivo-municipal-de-camacari-e-da-outras-providencias
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ANEXO II 
TABELA DE PONTUAÇÃO 

 

 

 

 

CÓDI-
GO 

ATIVIDADES ATRIBUÍDAS MENSALMENTE PONTUAÇÃO 

01.1 Atendimento a 100% da demanda mensal 80 pontos 

01.2 Atendimento entre 76% e 99% da demanda 
mensal 

70 pontos 

01.3 Atendimento entre 50% e 75% da demanda 
mensal 

60 pontos 

CÓDI- PROCEDIMENTOS JUDICIAIS PONTUAÇÃO 

02.1 Protocolo de petição inicial, contestação, 

reconvenção, ou informações em mandado de 

20 pontos 

02.2 Protocolo de cumprimento de sentença 10 pontos 

02.3 Ação Civil Pública (inicial ou defesa) 30 pontos 

02.4 Ação Declaratória Incidental 15 pontos 

02.5 Audiência de instrução ou sustentação oral 15 pontos 

02.6 Demais audiências 10 pontos 

02.7 Entrega de Memoriais ou qualquer diligência 15 pontos 

02.8 Recursos a Tribunais Superiores (Recurso 

Especial, Recurso Ordinário em Mandado de 

Segurança, Recurso Extraordinário, Recurso 

de Revista, Agravos de Instrumento para 

destrancar tais recursos, dentre outros) 

20 pontos 

02.9 Demais espécies de recursos 15 pontos 

02.10 Intervenções e peticionamentos em geral 

(impugnações, pedidos de diligências, exibi-

ções de documentos, habilitação de créditos, 

dentre outros) 

10 pontos 

02.11 Quesitos e manifestações sobre perícias 10 pontos 

02.12 Embargos à Execução ou de Terceiro 20 pontos 

02.13 Exceções, impugnações ao valor da causa e 10 pontos 

02.14 Razões Finais 10 pontos 

CÓDI-
GO 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PONTUAÇÃO 

03.1 Parecer 10 pontos 

03.2 Manifestação e despacho em processos 5 pontos 

03.3 Elaboração e/ou exame de minuta de contrato, 
convênio, carta contrato, termo de permissão 
de uso, notificações, cancelamento ou outro 
documento 

10 pontos 

03.4 Elaboração de termos aditivos 5 pontos 

03.5 Participação em reuniões, comissões ou con-
selhos, quando designado pela Chefia 

10 pontos 

03.6 Informações escritas, com análise jurídica, 
submetidas à chefia ou outra autoridade muni-
cipal 

10 pontos 

03.7 Defesa em contencioso administrativo 10 pontos 

03.8 Assessoria e/ou consultoria direta a órgão da 
administração pública municipal 

10 pontos 

03.9 Elaboração e/ou exame de mensagem, expo-
sição de motivos, projeto de lei, razões de 
veto, minuta de decreto, minuta de regimento, 
minuta de regulamento, minuta de escritura, 
editais de licitação, editais de concurso público 

15 pontos 

03.10 Acompanhamento de diligência em processo 
administrativo 

10 pontos 

03.11 Atendimento ao público 5 pontos 

03.12 Participação em curso de aperfeiçoamento, 
comissão especial, grupo de estudo, grupo de 
trabalho e reunião de trabalho 

10 pontos 

03.13 Participação em reuniões com a comunidade 
ou com a Administração Municipal fora do 
horário de expediente 

20 pontos 

03.14 Participação em assembleia de acionistas de 
empresas do Município, sessão de Conselho 
de órgão ou entidade da Administração Muni-
cipal, ou como palestrante em eventos em 
razão de sua atividade na Procuradoria do 
Município 

10 pontos 

03.15 Participação em eventos jurídicos 
(congressos, simpósios, cursos, seminários) e/
ou publicação de parecer, peça processual, ou 
trabalho jurídico em revistas ou periódicos 
especializados 

10 pontos 

CÓDI-
GO 

PROCEDIMENTOS FISCAIS PONTUAÇÃO 

04.1 Petição inicial em execução fiscal 5 pontos 

04.2 Petições e impulsionamento de execução 
fiscal 

5 pontos 

 

 
Observação: Para fins deste Anexo, considera-se: 
 
I - INSTRUÇÃO, ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE 
PROCESSOS, a requisição de dados e o exame de 
processos submetidos à Procuradoria Geral do Município 
de Salvador e suas Representações junto às Secretarias 
Municipais, bem como a realização de todo e qualquer ato 
processual no curso dos feitos judiciais sob o patrocínio da 
Procuradoria Geral do Município de Salvador; 
 
II - EXECUÇÃO DE TAREFA ESPECIAL, o desempenho 
de atividade não contemplada no inciso anterior para a 
qual tenha o procurador sido designado; 
 
III - REPRESENTAÇÃO ORGÂNICA OU FUNCIONAL DA 
PGMS, a atuação do procurador como representante do 
Órgão junto às Entidades Públicas ou Privadas, ou como 
suporte jurídico de agentes públicos fora do âmbito da 
Procuradoria Geral do Município; 
 
IV - PARTICIPAÇÃO NO CONSELHO DE 
PROCURADORES, a atuação do procurador como 
membro efetivo ou como substituto no Conselho de 
Procuradores; 
 
V - SUBSTITUIÇÃO DE PROCURADOR, a atuação do 
procurador em segmento da PGMS ao qual não se 
encontra originalmente lotado, com vistas à substituição do 
titular quando do afastamento deste; 
 
VI - EXERCÍCIO, EM SUBSTITUIÇÃO, DE FUNÇÃO DE 
CONFIANÇA/CARGO COMISSIONADO, o exercício 
temporário do procurador de função de confiança/cargo 
comissionado, em substituição do titular, quando do 
afastamento deste; 
 
VII - LOTAÇÃO SIMULTÂNEA, a atuação do procurador 
em mais de um setor dentro da estrutura organizacional da 
PGMS, por designação do Procurador Geral do Município; 
 
VIII - LAVRATURA DE PARECER DE UNIFORMIZAÇÃO, 
a elaboração do parecer ou orientação jurídica que venha 
a ser homologada pelo Procurador Geral do Município com 
vistas à uniformização do entendimento da PGMS; 
 
IX - DEMANDA MENSAL DO PROCURADOR, a 
quantidade de atividades atribuídas ao procurador durante 
o mês; 
 
X - DEMANDA MENSAL DO ÓRGÃO, a quantidade de 
atividades realizadas no órgão de lotação do procurador no 
mês. 

CÓDIGO DEMAIS ATIVIDADES PONTUAÇÃO 

05.1 Instrução, Análise e Acompanhamento de Processos que não 
foram objeto de outra pontuação por determinação específica da 
Chefia Imediata 

10 pontos 

05.2 Execução de Tarefa Especial que não foi objeto de outra pontua-
ção por determinação específica da Chefia Imediata 

30 pontos 

05.3 Representação Orgânica ou Funcional da PGMC 30 pontos 

05.4 Elaboração de Minuta de Instrução Normativa ou Parecer 
Normativo submetida ao Conselho de Procuradores 

30 pontos 

CÓDIGO PONTUAÇÃO NEGATIVA PONTUAÇÃO 

06.1 Inobservância de prazo judicial ou não interposição de recurso, 
salvo quando expressamente autorizado pela Chefia 

30 pontos 

06.2 Recusa de recebimento de processo administrativo, sem justifica-
tiva validade pela Chefia 

15 pontos 

06.3 Recusa de recebimento de processo judicial, sem justificativa 
validade pela Chefia 

20 pontos 

06.4 Exceder o prazo para exame de processo administrativo 15 pontos 

06.5 Exceder o prazo para ajuizamento de processo judicial 20 pontos 

06.6 Deixar de acompanhar diligência judicial, ou administrativa, sob 
sua responsabilidade 

15 pontos 

06.7 Deixar de participar de reunião, quando convocado, salvo em 
caso de justificativa aceita pela Chefia 

15 pontos 

06.8 Deixar de comparecer a audiência ou sessão de julgamento para 
o qual estava escalado 

30 pontos 
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ANEXO III 
MODELO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 
 
ASSINATURA DO PROCURADOR 
_______________________________________________ 
 
 
ASSINATURA DA CHEFIA  
_______________________________________________ 

 
 

LEI Nº 1790/2023 
DE 19 DE JANEIRO DE 2023 

 
Altera a Lei Municipal n. 1.524, de 28 de 
dezembro de 2017, abre prazo para os 
servidores municipais optarem pelo regime 
de previdência complementar com a 
percepção de benefício especial, 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. O Art. 2º da Lei Municipal 1.524, de 28 de 
dezembro de 2017, passa a ter a seguinte redação: 

 
Art. 2º. Aplica-se o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social – RGPS – de que 
trata o art. 201 da Constituição da República 
às aposentadorias e pensões a serem 
concedidas pelo Regime Próprio de 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

PROCURADOR: LOTAÇÃO: MÊS: ANO 

        

CÓDIGO DESCRIÇÃO DA TAREFA E/OU NÚMERO DO PROCESSO PONTUAÇÃO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTAL     

Previdência Social do Município de Camaçari 
aos servidores e membros de Poder que 
venham a ingressar no serviço público a partir 
da data de início da vigência do Regime de 
Previdência Complementar de que trata esta 
Lei, cuja adesão será automática na data da 
posse. 
 
§1º A vigência do Regime de Previdência 
Complementar instituído por esta Lei será 
considerada a partir da data de publicação, 
pelo órgão fiscalizador, da autorização de 
aplicação do regulamento do plano de 
benefícios da entidade a que se refere o art. 
7º desta lei. 
 
“§2º É facultado aos servidores referidos no 
caput deste artigo manifestarem a ausência 
de interesse em aderir ao plano de benefícios 
patrocinado pelo Município de Camaçari, 
sendo seu silêncio ou inércia, no prazo de 
noventa dias após sua inscrição automática 
na forma do caput deste artigo, reconhecida 
como aceitação tácita à inscrição.  
 
§3º Na hipótese de a manifestação de que 
trata o § 2º deste artigo ocorrer no prazo de 
até noventa dias da data da inscrição 
automática, fica assegurado o direito à 
restituição integral das contribuições vertidas, 
a ser paga em até sessenta dias do pedido de 
anulação atualizadas nos termos do 
regulamento. 
 
§4º O não aperfeiçoamento da inscrição 
prevista no § 2º deste artigo e a restituição 
prevista no §3º deste artigo não constituem 
resgate. 
 
§ 5º No caso de exercício da faculdade 
prevista no § 2º deste artigo, a contribuição 
aportada pelo patrocinador será devolvida à 
respectiva fonte pagadora no mesmo prazo da 
devolução da contribuição aportada pelo 
participante. 
 
§ 6º Sem prejuízo ao prazo para manifestação 
da ausência de interesse em aderir ao plano 
de benefícios, fica assegurado ao participante 
o direito de requerer, a qualquer tempo, o 
cancelamento de sua inscrição, nos termos do 
regulamento do plano de benefícios. 
 
§7º O disposto no caput não se aplica ao 
servidor que:  
 
I - tenha ingressado no serviço público antes 
da vigência do regime de que trata esta Lei 
Complementar; ou 
 
II - sem descontinuidade, tenha sido 
exonerado de um cargo para investir-se em 
outro. 
 
§8º São abrangidos pela previdência 
complementar dos servidores públicos do 
Município titulares de cargo efetivo, observado 
o disposto no §1º deste artigo: Sugestão:  
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I - do Poder Executivo, incluídos os servidores 
das autarquias e fundações; 
 
II - do Poder Legislativo. 
 
§9º Os valores a serem repassados à 
entidade gestora do regime de previdência 
complementar a título de contribuição do 
patrocinador deverão ser pagos com recursos 
do orçamento de cada um dos órgãos, 
entidades ou Poderes indicados no §8º deste 
artigo.  
 
10§º Os titulares de cargo efetivo que tenham 
ingressado no serviço público em data 
anterior a autorização de funcionamento, pelo 
órgão federal de supervisão de previdência 
complementar, do regime ora instituído, 
poderão, a qualquer tempo, mediante livre, 
prévia e expressa opção, aderir ao regime de 
que trata este artigo.  
 

Art. 2º. O inciso II do Art. 3º da Lei Municipal 1.524, de 28 
de dezembro de 2017, passa a ter a seguinte redação: 

 
Art. 
3º ......................................................................
........... 
 
II - participante: a pessoa física, assim 
definida na forma do artigo 2º desta Lei, que 
aderir ao plano de benefícios previdenciário 
administrado pela entidade fechada a que se 
refere o artigo 7º desta Lei.  
 

Art. 3º. O Art. 4º da Lei Municipal 1.524, de 28 de 
dezembro de 2017, passa a ter a seguinte redação: 

 
Art. 4º A alíquota de contribuição individual do 
participante do regime de previdência 
complementar instituído por esta Lei será por 
ele definida, observado o disposto no 
regulamento do plano de benefícios, sendo-
lhe permitido fazer contribuições adicionais, 
porém sem contrapartida do patrocinador, 
também conforme dispuser o regulamento do 
plano de benefícios. 

 
Art. 4º. Ficam revogados o parágrafo único do artigo 4º e o 
artigo 5º da Lei Municipal 1.524, de 28 de dezembro de 
2017. 
 
Art. 5º. O Art. 6º da Lei Municipal 1.524, de 28 de 
dezembro de 2017, passa a ter a seguinte redação: 

 
Art. 6º. As contribuições do patrocinador e 
do participante incidirão sobre a parcela da 
remuneração do servidor que exceder o 
limite máximo a que se refere o art. 2º 
desta Lei, considerando a base de cálculo 
das contribuições ao RPPS estabelecidas 
na Lei Complementar nº 1.644/2020 ou 
outra legislação que lhe suceda, 
observado o disposto no regulamento do 
plano de benefícios. 
 
§1º A alíquota do participante será por ele 
definida, observado o disposto no 

regulamento do plano de benefícios e não 
poderá ser superior a 8,5% (oito e meio 
por cento). 
 
§2º. A alíquota da contribuição do 
patrocinador será igual à do participante 
incidirá sobre a parcela da remuneração 
que exceder o limite máximo a que se 
refere o artigo 2º desta Lei, observada a 
base de cálculo definida no caput.  
 
§ 3º Os participantes poderão realizar 
contribuições facultativas ou adicionais, de 
caráter voluntário, sem contrapartida do 
patrocinador, na forma do regulamento do 
plano de benefícios. 
 
§ 4º O patrocinador somente se 
responsabilizará por realizar contribuições 
em contrapartida às contribuições normais 
dos participantes que atendam, 
concomitantemente, às seguintes 
condições:  

 
a) sejam segurados do RPPS, na 
forma prevista no artigo. 2º desta 
Lei; e  
 
b) recebam subsídios ou 
remuneração que exceda o limite 
máximo a que se refere o artigo 2º 
desta Lei, observado o disposto no 
inciso XI do art. 37 da Constituição 
Federal. 

 
Art. 5º. O Art. 7º da Lei Municipal 1.524, de 28 de 
dezembro de 2017, passa a ter a seguinte redação: 

 
Art. 7º. A Fica o Poder Executivo 
autorizado a firmar convênio de adesão 
com entidade fechada de previdência 
complementar, para administrar o Plano de 
Benefício na modalidade contribuição 
definida. 

 
Art. 6º. É assegurado um benefício especial aos titulares 
de cargo efetivo que tenham ingressado no serviço público 
em data anterior à autorização de funcionamento, pelo 
órgão federal de supervisão de previdência complementar, 
do regime de previdência complementar instituído pela Lei 
Municipal 1.524, de 28 de dezembro de 2017, e que 
realizarem a opção de adesão de que trata o art. 2º, 10§, 
daquela Lei até a data de 30 de novembro de 2023. 
 
Art. 7º. O benefício especial previsto no artigo anterior terá 
como referência as remunerações anteriores à data de 
mudança do regime, utilizadas como base para as 
contribuições do servidor ao regime próprio de previdência 
municipal, e, na hipótese de opção do servidor por 
averbação para fins de contagem recíproca, as 
contribuições decorrentes de regimes próprios de 
previdência da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
de outros Municípios, atualizadas pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), ou pelo índice que vier a substituí-lo, e será 
equivalente à diferença entre a média aritmética simples 
das maiores remunerações referidas neste artigo 
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correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o 
período contributivo desde a competência de julho de 1994 
ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela 
competência, e o limite máximo a que se refere o art. 2º da 
Lei Municipal 1.524, de 28 de dezembro de 2017, 
multiplicada pelo fator de conversão, definido nos termos a 
seguir estabelecidos. 
 
§ 1º O fator de conversão a que se refere o caput deste 
artigo, cujo resultado é limitado ao máximo de 1 (um), será 
calculado pela fórmula FC = Tc/Tt, na qual: 

 
I - FC: fator de conversão; 
 
II - Tc: quantidade de contribuições mensais 
efetuadas para o regime próprio de previdência 
social do Município de Camaçari, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e outros Municípios de 
que trata o art. 40 da Constituição Federal, 
efetivamente pagas pelo servidor titular de cargo 
efetivo até a data da opção; e 
 
III - Tt: 

a) igual a 300 (trezentos), quando se tratar de 
servidor titular de cargo efetivo de 
professor da educação infantil ou do 
ensino fundamental, se mulher; 

b) igual a 336 (trezentos e trinta e seis), 
quando se tratar de servidor titular de 
cargo efetivo de professor da educação 
infantil ou do ensino fundamental, se 
homem; 

c) igual a 360 (trezentos e sessenta), quando 
se tratar de servidor titular de cargo 
efetivo, se mulher; 

d) igual a 420 (quatrocentos e vinte), quando 
se tratar de servidor titular de cargo 
efetivo, se homem; 

§ 2º Para os termos de opção firmados com base nesta lei, 
o fator de conversão será ajustado pelo órgão competente 
para a concessão do benefício quando, na forma prevista 
nas respectivas leis complementares, o tempo de 
contribuição exigido para concessão da aposentadoria de 
servidor com deficiência, ou que exerça atividade de risco, 
ou cujas atividades sejam exercidas sob condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, 
for inferior ao Tt de que trata a alínea “a” do inciso III do § 
1º deste artigo. 
 
Art. 8º.  O benefício especial será pago pelo mesmo órgão 
competente do Município de Camaçari que seja 
responsável pelo pagamento da remuneração do servidor 
por ocasião da concessão de aposentadoria, inclusive por 
invalidez, ou pensão por morte pelo regime próprio de 
previdência municipal, de que trata o art. 40 da 
Constituição Federal, enquanto perdurar o benefício pago 
por esse regime, inclusive junto com a gratificação 
natalina. 
 
Art. 9º.  O benefício especial instituído por esta lei: 

 
I – é opção que importa em ato jurídico perfeito, 
não podendo ser em qualquer hipótese revogado o 
seu pagamento; 
 
II – será calculado de acordo com as regras 
vigentes no momento do exercício da opção de 
que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal; 

III – será atualizado, anualmente, pelo mesmo 
índice aplicável ao benefício de aposentadoria ou 
pensão mantido pelo Regime Geral de Previdência 
Social; 
 
IV – não está sujeito à incidência de contribuição 
previdenciária; 
 
V – estará sujeito à incidência de imposto sobre a 
renda. 

 
Art. 10. O exercício da opção a que se refere o art. 6º 
desta lei é irrevogável e irretratável, não sendo devida 
qualquer contrapartida referente ao valor dos descontos já 
efetuados sobre a base de contribuição acima do limite 
previsto no caput deste artigo. 
 
Art. 11. Fica criado na estrutura do Instituto de Seguridade 
Social Municipal de Camaçari -ISSM 1 (um) cargo de 
provimento temporário de livre nomeação e exoneração de 
Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais, símbolo 
GES IB, a ser ocupado por profissional de nível superior 
que demonstre prévio conhecimento e qualificação 
inerente à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) ficando, ainda, acrescido o Parágrafo Único ao art. 
1º da Lei Municipal nº 1.029, de 27 de novembro de 2009, 
com a seguinte redação: 

 
Art. 1º. (...) 
 
Parágrafo Único – O ISSM contará com 
servidor qualificado para exercer o papel 
de Encarregado de Tratamento de 
Dados Pessoais, a quem competirá: 
 

Promover treinamentos e ações de 
conscientização sobre a LGPD e 
procedimentos implantados visando 
uma cultura de proteção de dados; 

Planejar e implementar o projeto de 
adequação da LGPD do ISSM; 

Diagnosticar as contingências e exposições 
ao risco; 

Monitoramento das ações de adequação da 
LGPD; 

Propor projetos e iniciativas relacionados ao 
aperfeiçoamento da proteção de 
dados pessoais; 

Aceitar reclamações e comunicações dos 
titulares de dados, prestar 
esclarecimentos e adotar 
providências; 

Receber comunicações da autoridade 
nacional e adotar providências; 

Orientar os funcionários e os contratados da 
entidade a respeito das práticas a 
serem tomadas em relação à 
proteção de dados pessoais; 

Executar as demais atribuições 
determinadas pelo controlador ou 
estabelecidas em normas 
complementares; 

 
Art. 12. As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
correrão por conta de dotações próprias previstas na Lei 
Orçamentária vigente, ficando o Chefe do Poder Executivo 
Municipal autorizado a abrir créditos suplementares, se 
necessários à cobertura das respectivas despesas. 
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Art. 13.  Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 19 DE JANEIRO 
DE 2023. 
 

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

LEI Nº 1791/2023 
DE 19 DE JANEIRO DE 2023 

 
Reorganiza o Centro de 
Assistência Judiciária e 
Cidadania – CAJUC, 
consolida a carreira do 
advogado efetivo, 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: 
 

CAPÍTULO I 
DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E 

CIDADANIA – CAJUC 
 
Art. 1º. Esta Lei reorganiza o Centro de Assistência 
Judiciária e Cidadania – CAJUC, órgão criado pela Lei 
Municipal n. 758, de 31 de outubro de 2006. 
 
Art. 2º. O Centro de Assistência Judiciária e Cidadania – 
CAJUC, órgão responsável por disponibilizar assistência 
jurídica gratuita, ampliando o acesso à justiça, tem por 
função a orientação jurídica, bem como a representação 
judicial e extrajudicial da população hipossuficiente do 
município de Camaçari. 
 
Art. 3º. O CAJUC atuará por intermédio de advogados 
efetivos, investidos no cargo por meio de concurso público 
de provas ou de provas e títulos, regularmente inscritos na 
Ordem dos Advogados do Brasil, aos quais incumbem: 
I – representar os comprovadamente necessitados, nos 
termos desta lei,  e promover a defesa de seus direitos e 
interesses em qualquer instância judicial, nas causas em 
que venham a figurar como autor, réu, assistente ou 
oponentes, 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 
dos assistidos; 
II - promover, extrajudicialmente, a conciliação das partes 
em conflitos de interesse antes da propositura da ação; 
III - assegurar aos seus assistidos, em processo judicial, o 
contraditório e a ampla defesa, com recursos e meios a ela 
inerentes; 
IV - promover cursos, palestras e ações voltadas ao 
desenvolvimento da cidadania e acesso à justiça da 
população hipossuficiente do município;  
V - firmar parcerias em ações promovidas pelo Poder 
Judiciário local, Ministério Público e instituições 
congêneres; 
VI - auxiliar os serviços prestados pelos órgãos da 

proteção básica e especial, tais como, Centro Pop, CRAS 
(Centro de Referência da Assistência Social) e Conselhos 
Tutelares, sede e orla, com atendimento especializado aos 
usuários desses serviços;  
VII - atuar como curadores especiais, a teor do disposto no 
art. 72 do Código de Processo Civil, Lei nº 13.105/2015, 
quando nomeados por ato judicial. 
 
Art. 4º. Presumem-se economicamente hipossuficientes, 
para os fins desta Lei, a pessoa física que comprove, 
cumulativamente, possuir renda de até 03 (três) salários-
mínimos vigentes e que seu patrimônio não seja superior a 
110 (cento e dez) salários-mínimos. 
Parágrafo Único. Além dos requisitos estabelecidos no 
caput, deverá o hipossuficiente comprovar que reside na 
cidade de Camaçari-BA. 
 
Art. 5º. A representação judicial prevista nesta lei estará 
restrita às ações que tramitarem ou puderem tramitar no 
município de Camaçari, observando as disposições quanto 
à competência prevista no Código de Processo Civil. 
Parágrafo Único.  É proibida a propositura de ações em 
face do Município de Camaçari, suas autarquias, 
fundações empresas públicas e ou qualquer entidade 
mantida com recursos do erário. 
 
Art. 6º. Ao Centro de Assistência Judiciária e Cidadania – 
CAJUC, reserva-se o direito de recusar a prestação de 
assistência judiciária, após prévia averiguação ou 
avaliação justificada, considerando o interesse público 
municipal. 
 

CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS E VANTAGENS DO ADVOGADO 

EFETIVO DO CAJUC 
 
Art. 7º. Fica assegurado aos advogados efetivos lotados 
no CAJUC, sem prejuízo de outras vantagens previstas em 
lei que decorram de seu próprio cargo ou de cargo ou 
função diversa: 
I - a percepção de Gratificação por Produtividade e 
Desempenho Funcional, apurada mensalmente de acordo 
com critérios estabelecidos nesta lei; 
II - Honorários Advocatícios, nos termos do art. 85, § 19, 
da Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015, e do art. 22 da 
Lei nº 8.906 de 4 de julho de 1994. 
 

Seção I 
Da Gratificação por Produtividade e Desempenho 

Funcional 
 
Art. 8º. A Gratificação por Produtividade e Desempenho 
Funcional será devida com base nos pontos obtidos pelo 
advogado efetivo com o desempenho das atividades 
discriminadas no Anexo I desta Lei. 
§1º. O valor de cada ponto obtido em razão da atuação 
funcional do advogado efetivo corresponderá a 1% (um por 
cento) do vencimento básico da classe à qual pertencer, 
limitado ao máximo de 130 (cento e trinta) pontos por mês. 
§2º. A apuração da Gratificação por Produtividade e 
Desempenho Funcional será mensal e individual e se dará 
mediante apresentação, pelo advogado efetivo, de um 
relatório de suas atividades (Avaliação de Produtividade e 
Desempenho Funcional) compreendendo o período de 26 
de um mês a 25 do mês subsequente, que deverá ser 
encaminhado à Chefia imediata até o dia 30 de cada mês. 
§3º. Os relatórios de Avaliação de Produtividade e 
Desempenho Funcional deverão ser conferidos e 
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encaminhados pela Chefia imediata, 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. 
§4º - O advogado efetivo que, por qualquer motivo, não 
receber demanda suficiente para alcançar a pontuação 
prevista no § 1º deste artigo receberá integralmente a 
Gratificação por Produtividade e Desempenho Funcional. 
 
Art. 9º. Perderá o benefício da Gratificação por 
Produtividade e Desempenho Funcional, independente de 
outras sanções, o advogado efetivo que: 
I - não atingir 60% da demanda a ele distribuída, entre o 
dia 26 do mês a 15 do mês subsequente, salvo se 
justificado; 
II - perder prazos judiciais ou fizer juntadas intempestivas 
nos processos, salvo quando apresentada justificativa 
aceita pela chefia imediata; 
III - deixar injustificadamente, de comparecer nas 
audiências de instrução e não buscar tempestivamente, a 
sua substituição por colega habilitado; 
IV - Deixar de acompanhar diligência judicial, ou 
administrativa, sob sua responsabilidade; 
V - sair de férias com expedientes pendentes de sua 
apreciação. 
 

Seção II 
 Do Pagamento 

 
Art. 10. A Gratificação por Produtividade e Desempenho 
Funcional será paga conjuntamente com os vencimentos e 
demais vantagens do cargo, integrando a remuneração do 
advogado efetivo para todos os efeitos legais. 
 
Art. 11. Durante o período em que permanecer afastado 
do cargo, o advogado efetivo não perceberá a Gratificação 
por Produtividade e Desempenho Funcional, salvo nas 
hipóteses de: 
I - férias; 
II - licença prêmio; 
III - licença para tratamento de saúde; 
IV - licença-maternidade; 
V - licença-paternidade. 
§ 1º No caso de afastamento por motivo de férias e 
licenças remuneradas do advogado efetivo, o cálculo da 
Gratificação por Produtividade e Desempenho Funcional, 
para o respectivo período, será feito pela média aritmética 
dos percentuais da vantagem dos 180 (cento e oitenta) 
dias anteriores. Não havendo completado tal período, o 
parâmetro será a média dos meses anteriores em que o 
advogado efetivamente recebeu tal gratificação. 
§ 2º Somente será assegurado o pagamento da 
Gratificação por Produtividade e Desempenho Funcional 
no período de licença prêmio se o advogado efetivo a 
estiver percebendo, ininterruptamente, há mais de 06 
(seis) meses. 
§ 3º O advogado efetivo que for nomeado ou designado 
para cargo ou função de chefia, direção ou 
assessoramento da Administração Direta ou Indireta do 
Município de Camaçari receberá o total da Gratificação por 
Produtividade e Desempenho Funcional, sendo-lhe 
dispensados os relatórios mensais. 
 

CAPÍTULO III 
DOS DEVERES E PROIBIÇÕES 

Seção I  
Dos Deveres 

 

Art. 12. São deveres do Advogado efetivo do CAJUC, 
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; 
IV - ser assíduo e pontual ao serviço, inclusive 
comparecendo à repartição extraordinariamente, quando 
convocado; 
V - declarar-se suspeito ou impedido nos termos da 
legislação processual civil; 
VI - guardar segredo sobre assunto de caráter sigiloso que 
conheça em razão do cargo ou função; 
Parágrafo único. Nenhum receio de desagradar 
autoridade ou incorrer em impopularidade deterá o 
advogado no cumprimento de seus deveres funcionais. 
 

Seção II 
Das Proibições 

 
Art. 13. 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 Advogados efetivos do CAJUC: 
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; 
IV - manifestar-se, por qualquer meio de divulgação, sobre 
assuntos submetidos a seu estudo, salvo se autorizado 
pela chefia imediata ou, quando for o caso, no livre 
exercício do direito de resposta; e 
V - não atender, de modo injustificado, convocações dos 
órgãos de Direção e Administração da Prefeitura de 
Camaçari. 
Parágrafo único. A advocacia privada, pelos advogados 
efetivos do CAJUC, 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 ou 
quando firmado compromisso de exclusividade nos termos 
da lei. 

 
CAPÍTULO IV 

DA JORNADA DE TRABALHO 
 
Art. 14. A jornada de trabalho do advogado efetivo do 
CAJUC será de 30 (trinta) horas semanais, nela incluindo-
se as atividades externas e de pesquisa, relacionadas com 
as atribuições do cargo. 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 15. Passam a pertencer ao quadro permanente de 
servidores do Centro de Assistência Judiciária e Cidadania 
– CAJUC, os advogados efetivos aprovados no Concurso 
Público n. 001/2010, para representar e assistir em juízo 
ou fora dele a comunidade carente do Município. 
 
Art. 16. As despesas decorrentes da execução desta Lei 
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correrão por conta das verbas próprias do orçamento em 
vigor, ficando o Chefe do Executivo autorizado a abrir 
créditos adicionais necessários. 
 
Art. 17. Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em 
especial os artigos 5º e 6º da Lei Municipal nº 758, de 31 
de outubro de 2006. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 19 DE JANEIRO 
DE 2023. 
 

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO 

 
 

ANEXO I 
TABELA DE PONTUAÇÃO 

 
 
 

LEI COMPLEMENTAR N° 1792/2023 
DE 19 DE JANEIRO DE 2023 

 
 

Altera disposições a respeito do regime 
próprio de previdência social do servidor 
público municipal de Camaçari 
disciplinado pela Lei Complementar n. 
1644/2020, 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: 
 
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º. A presente Lei Complementar tem por objetivo 
alterar disposições inerentes ao Regime Próprio de 
Previdência Social do Município de Camaçari disciplinado 
pela Lei Complementar nº 1.644/2020 e posteriores 
alterações. 
 
CAPÍTULO II – ALTERAÇÕES INERENTES ÀS REGRAS 
DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 
 
Art. 2º. Fica alterada a redação do §6º do art. 14 da Lei 
Complementar n. 1.644/2022 que passa a ter a seguinte 

NUM PROCEDIMENTOS PONTUAÇÃO 

01 Protocolo de petição inicial, contestação ou reconvenção 10 pontos 

02 Protocolo de cumprimento de sentença 10 pontos 

03 Audiência de instrução ou sustentação oral 10 pontos 

04 Demais audiências 05 pontos 

05 Entrega de Memoriais ou qualquer diligência em processo judicial 05 pontos 

06 Recursos 10 pontos 

07 Realização de protocolo de respostas a prazos judiciais, salvo recursos 05 pontos 

08 Acordos 10 pontos 

09 Manifestação e despacho em processos administrativos 05 pontos 

10 Participação em reuniões, comissões ou conselhos, quando designado pela 10 pontos 

11 Razões Finais 10 pontos 

12 Atendimento ao público 05 pontos 

13 Realização de palestras 05 pontos 

14 Informações escritas, com análise jurídica 10 pontos 

15 Participação em curso de aperfeiçoamento, comissão especial, grupo de 05 pontos 

16 Participação em eventos jurídicos (congressos, simpósios, cursos, seminários) 

e/ou publicação de parecer, peça processual, ou trabalho jurídico em revistas 

ou periódicos especializados 

05 pontos 

17 Representação Orgânica ou Funcional do CAJUC 05 pontos 

redação, bem como, fica acrescido o §12º: 
 
Art. 14 (...) 
§ 6º Após a morte do segurado, o companheiro deverá 
comprovar sua situação por meio das provas referidas no 
parágrafo anterior, que deverão ser consideradas em 
conjunto, no mínimo de 03 (três), sendo obrigatória, ainda, 
a realização de sindicância pelo ISSM para comprovação 
da convivência até a data do óbito 
 
[...] 
 
§º12. Para fins de comprovação qualidade de cônjuge, 
deverá ser realizada visita in loco pelo ISSM.  
 
Art. 3º. Fica alterada a redação do inciso III do art. 15 da 
Lei Complementar n. 1.644/2020, que passa a ter a 
seguinte redação: 
 
Art. 15 (...) 
III - para os filhos e para os referidos no § 3º do artigo 14 
desta Lei Complementar, ao completarem 18 (dezoito) 
anos de idade, ou na hipótese de emancipação, 
casamento ou convivência sobre regime de união estável; 
 
Art. 4º. Fica incluído na redação do art. 16 da Lei 
Complementar n. 1.644/2020 o Parágrafo Único, com a 
seguinte redação: 
 
Art. 16 (...) 
Parágrafo Único. É devida gratificação natalina ao 
segurado ou ao dependente que, durante o ano, recebeu 
aposentadoria ou pensão por morte, cuja forma de cálculo 
e datas para pagamento são as mesmas estabelecidas no 
Estatuto do Servidor Público do Município de Camaçari.  
 
Art. 5º. Fica alterada a redação do art. 17 da Lei 
Complementar n. 1.644/2020, que passa a ter a seguinte 
redação: 
 
Art. 17. O servidor público abrangido pelo regime próprio 
de previdência social do Município de Camaçari será 
aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, 
no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de 
readaptação, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuições calculados na forma do art. 29 desta Lei 
Complementar, considerando-se as remunerações de 
contribuições até a data da expedição de laudo médico 
pericial oficial. 
 
Art. 6º. Fica incluído o inciso III na redação do art. 24 da 
Lei Complementar n. 1.644/2020, com a seguinte redação: 
 
Art. 24. (...) 
III – quando contrair novo casamento ou conviver em união 
estável devidamente atestada por sindicância própria 
instaurada de ofício ou a requerimento. 
 
Art. 7º. Fica alterada a redação do art. 34 da Lei 
Complementar n. 1.644/2020, que passa a ter a seguinte 
redação: 
 
Art. 34. Os benefícios concedidos com base nesta Lei 
Complementar diante do disposto nos arts. 43, § 2º, I, e 
44, § 6º, I, assim como aqueles que foram concedidos com 
base nos arts. 42, 43 e 52 da lei nº 997/2009, bem como 
todos os benefícios que já estivessem em fruição em 31 de 
dezembro de 2003 serão revistos na mesma proporção e 
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na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando em 
decorrência da transformação ou reclassificação do cargo 
ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da 
legislação aplicada. 
 
Art. 8º. Ficam alteradas as redações do inciso II do §2º e 
dos incisos I e II do §3º, ambos do art. 43 da Lei 
Complementar n. 1.644/2020, que passa a ter a seguinte 
redação: 
 
Art. 43 (...) 
II – em relação aos demais servidores públicos, a 
aposentadoria será fixada com proventos integrais 
calculados na forma do art. 45 e seguintes da lei nº 
997/2009 que permanecerá vigente exclusivamente para 
tal fim. 
 
(...) 
 
§3º (...) 
I - se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o 
valor das rubricas que refletem essa variação integrará o 
cálculo do valor da remuneração do servidor público no 
cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, 
considerando-se a média aritmética simples dessa carga 
horária proporcional ao número de anos completos de 
recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em 
relação ao tempo total em exercício no cargo efetivo;  
 
II - se as vantagens pecuniárias permanentes forem 
variáveis por estarem vinculadas a indicadores de 
desempenho, produtividade ou situação similar, o valor 
dessas vantagens integrará o cálculo da remuneração do 
servidor público no cargo efetivo mediante a aplicação, 
sobre o valor atual de referência das vantagens 
pecuniárias permanentes variáveis, da média aritmética 
simples do indicador, proporcional ao número de anos 
completos de recebimento e de respectiva contribuição, 
contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total em 
exercício no cargo efetivo;, se inferior, ao tempo total de 
percepção da vantagem. 
 
Parágrafo Único. Ficam também alteradas as redações 
dos incisos I e II do §7º do art. 44 da Lei Complementar n. 
1.644/2020, que passa a ter a seguinte redação: 
 
Art. 44. (...) 
§7º (...)  
I - se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o 
valor das rubricas que refletem essa variação integrará o 
cálculo do valor da remuneração do servidor público no 
cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, 
considerando-se a média aritmética simples dessa carga 
horária proporcional ao número de anos completos de 
recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em 
Relação ao tempo total em exercício no cargo efetivo; 
II - se as vantagens pecuniárias permanentes forem 
variáveis por estarem vinculadas a indicadores de 
desempenho, produtividade ou situação similar, o valor 
dessas vantagens integrará o cálculo da remuneração do 
servidor público no cargo efetivo mediante a aplicação, 
sobre o valor atual de referência das vantagens 
pecuniárias permanentes variáveis, da média aritmética 
simples do indicador, proporcional ao número de anos 
completos de recebimento e de respectiva contribuição, 
contínuos ou intercalados, em relação em Relação ao 
tempo total em exercício no cargo efetivo ou, se inferior, ao 

tempo total de percepção da vantagem. 
 
Art. 9º. Fica alterada a redação do caput art. 44 da Lei 
Complementar n. 1.644/2020, que passa a ter a seguinte 
redação: 
 
Art. 44. O servidor público que tenha ingressado no 
serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em 
vigor desta Lei Complementar poderá se aposentar, 
voluntariamente, quando preencher, cumulativamente, os 
seguintes requisitos: (...) 
 
CAPÍTULO III – ALTERAÇÕES INERENTES ÀS 
REGRAS DE CUSTEIO E DESPESAS 
ADMINISTRATIVAS DO RPPS 
 
Art. 10. Fica alterada a redação do §1º do art. 53 da Lei 
Complementar n. 1.644/2020, que passa ter a seguinte 
redação: 
 
Art. 53 (...) 
§ 1º Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão 
for portador de doença incapacitante assim reconhecida 
pela legislação e normas aplicáveis ao Regime Geral de 
Previdência Social, a contribuição de que trata o caput 
incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o 
dobro do valor do salário-mínimo nacional. 
 
Art. 11. Fica incluído no art. 71 da Lei Complementar n. 
1.644/2020 o Parágrafo Único, com a seguinte redação: 
 
Art. 71 (...) 
Parágrafo Único. O percentual da taxa de administração 
previsto no caput será elevado em 20% (vinte por cento), 
exclusivamente para o custeio de despesas administrativas 
relacionadas a: 
I - obtenção e manutenção de certificação institucional no 
âmbito do Pró-Gestão RPPS, contemplando, entre outros, 
gastos referentes a: 
a) preparação para a auditoria de certificação; 
b) elaboração e execução do plano de trabalho para 
implantação do Pró-Gestão RPPS; 
c) cumprimento das ações previstas no programa, inclusive 
aquisição de insumos materiais e tecnológicos 
necessários; 
d) auditoria de certificação, procedimentos periódicos de 
autoavaliação e auditoria de supervisão; e 
e) processo de renovação ou de alteração do nível de 
certificação; e 
II - obtenção e manutenção de certificação pelos dirigentes 
da unidade gestora e membros dos conselhos deliberativo 
e fiscal e do comitê de investimentos do RPPS, 
contemplando, entre outros, gastos referentes a: 
a) preparação, obtenção e renovação da certificação; e 
b) capacitação e atualização dos gestores e membros dos 
conselhos e comitê. 
 
Art. 12. Fica aprovado novo plano de amortização com 
base em estudo técnico atuarial que antecedeu a 
elaboração desta lei complementar, alterando-se, assim, 
as alíquotas constantes do Anexo I da Lei Complementar 
nº 1.644/2020 que passa a ter o conteúdo no Anexo I 
desta Lei Complementar. 
 
CAPÍTULO IV – ALTERAÇÕES NO FUNCIONAMENTO 
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DO ISSM 
 
Art. 13. Fica alterada a redação dos §§1º e 2º do art. 78 da 
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Lei Complementar n. 1.644/2020, que passam a ter a 
seguinte redação: 
 
Art. 78. (...) 
§ 1º O cargo de Diretor Superintendente, de livre 
nomeação do Chefe do Poder Executivo Municipal, 
observadas as regras do art. 88 desta Lei 
Complementar, equipara-se para todos os fins ao Cargo 
de Secretário Municipal. 
 
§ 2º Os cargos de Diretor de Administração e Finanças 
e Diretor de Previdência, de livre nomeação do Chefe 
do Poder Executivo Municipal, observadas as regras do 
art. 88 desta Lei Complementar, equiparam-se para 
todos os fins ao Cargo de Subsecretário Municipal. 
 
Art. 14. Fica incluído na redação do art. 81 da Lei 
Complementar n. 1.644/2020 os incisos XII, XIII, XIV, 
XV e XVI com a seguinte redação: 
 
Art. 81. (...) 
XII – Deliberar, de maneira fundamentada, sobre 
situações que impliquem na destituição de seus 
próprios membros, membros do Conselho Fiscal, 
Comitê de Investimentos e Diretoria Executiva, somente 
sendo permitida a cassação de mandatos após o devido 
contraditório e processo legal, mediante voto da maioria 
absoluta dos seus membros; 
XIII – Deliberar, de maneira fundamentada, pelo 
afastamento preventivo de seus próprios membros, 
membros do Conselho Fiscal, Comitê de Investimentos 
e Diretoria Executiva, quando houver fundado indício de 
irregularidades por estes cometidas a fim de preservar a 
instrução processual, não podendo o afastamento 
ultrapassar 180 (cento e oitenta) dias; 
XIV - Aprovar o Plano de Ação Anual ou Planejamento 
Estratégico; 
XV - Emitir parecer relativo às propostas de atos 
normativos com reflexos na gestão dos ativos e 
passivos previdenciários; 
XVI - Acompanhar os resultados das auditorias dos 
órgãos de controle e supervisão e acompanhar as 
providências adotadas, podendo definir os critérios que 
serão observados nos relatórios produzidos pela 
Controladoria do ISSM, que permitam aferir a sua 
qualidade, relacionados à abrangência dos assuntos a 
serem objeto de verificação, bem como a sua 
funcionalidade, repercussão e alcance. 
 
Art. 15. Fica alterada a redação do art. 82 da Lei 
Complementar n. 1644/2020, que passa a ter a seguinte 
redação: 
 
Art. 82. O Conselho Administrativo e Previdenciário 
será constituído de 09 (nove) membros efetivos e 
respectivos suplentes, que os substituirão em suas 
ausências e impedimentos, na forma estabelecida em 
regulamento, e será assim composto: 
I – Secretário da Administração; 
II – Secretário da Fazenda; 
III – 01 (um) servidor efetivo estável ocupante do cargo 
de Procurador do Município de Camaçari; 
IV – 01 (um) servidor efetivo estável da Câmara de 
Vereadores do Município de Camaçari; 

V – 02 (dois) servidores efetivos estáveis 
representantes dos Sindicatos com base territorial em 
Camaçari, sendo um 01 (um) oriundo do Sindicato dos 
Servidores, e 01 (um) oriundo do Sindicato dos 
Professores 
VI - 02 (dois) segurados do Regime Próprio de 
Previdência Social, servidor(es) efetivo(s) estável(is) em 
atividade ou aposentado(s); 
VII – 01 (um) servidor efetivo estável de alguma das 
autarquias municipais; 
 
§1º. A presidência do Conselho competirá ao membro 
previsto no inciso I do caput deste artigo, que terá o 
voto de qualidade, ou, na sua ausência, ao membro 
seguinte observando-se a ordem numérica dos incisos. 
 
§2º. O Diretor Superintendente do ISSM participará das 
reuniões do Conselho e terá direito a voz, podendo ser 
autorizado pelo presidente a conduzir os trabalhos da 
reunião, não tendo direito a voto, podendo, ainda, ser 
substituído por algum outro membro da Diretoria 
Executiva do ISSM. 
 
§ 3º. Poderão participar das reuniões do Conselho 
outros membros da Diretoria Executiva, membros do 
Conselho Fiscal e membros do Comitê de 
Investimentos, ou quaisquer outros servidores do ISSM 
a fim de prestar esclarecimentos ou informações, desde 
que previamente convocados. 
 
§ 4º. Os Secretários de Administração e da Fazenda 
são membros natos do Conselho, podendo serem 
substituídos, exclusivamente, pelos seus substitutos 
legais. 
 
§ 5º. Os membros previstos nos incisos III e IV do caput 
serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo após 
indicações do Exmo. Procurador-Geral do Município e 
do Presidente da Câmara de Vereadores, 
respectivamente. 
 
§ 6º. Os representantes dos Sindicatos (inciso V do 
caput) serão escolhidos na forma prevista nos seus 
respectivos estatutos, indicados ao Chefe do Poder 
Executivo para a devida nomeação por ofício do 
Presidente do Sindicato. 
 
§7º. Os membros previstos nos incisos VI e VII do caput 
serão eleitos pelos servidores públicos municipais, 
mediante processo eleitoral cujas regras serão definidas 
em regulamento a ser editado pelo Chefe do Poder 
Executivo; 
 
§ 8º. Além de atender a todas as exigências das normas 
federais que regulamentam os regimes próprios de 
previdência social, são condições para nomeação para 
exercer a função de membro do Conselho: 
I. Não ter sofrido condenação criminal ou ter sido 
condenado com suspensão dos direitos políticos em 
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 
colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa 
que tenha importado lesão ao patrimônio público e/ou 
enriquecimento ilícito. 
II. Não responder a processo administrativo disciplinar e 
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não ter qualquer penalidade na ficha funcional nos 
últimos 5 (cinco) anos; 
III. Não ter sofrido punição por ato contrário às normas 
do sistema financeiro nacional; 
IV. Ter sido aprovado em exame de certificação 
realizado por instituição certificadora reconhecida pela 
Secretaria da Previdência do Ministério do Trabalho e 
Previdência; 
 
§9º. Não podem ser eleitos ou nomeados para o 
Conselho os parentes dos membros da Diretoria 
Executiva do ISSM até o terceiro grau. 
 
§10º. Os membros do Conselho serão nomeados por 
ato do Chefe do Poder Executivo para mandato de 04 
(quatro) anos não coincidente com o mandato deste, 
permitida recondução dos seus membros, limitada ao 
máximo de três mandatos consecutivos, como forma de 
assegurar sua renovação periódica, vedada a 
recondução da totalidade de seus membros para o 
mandato posterior. 
 
§ 11. Para se preservar o conhecimento acumulado, os 
mandatos dos membros do Conselho não serão 
coincidentes, permitindo que a renovação da 
composição ocorra de forma intercalada e não integral, 
conforme regulamento a ser editado pelo Chefe do 
Poder Executivo. 
 
§12.A investidura dos membros do Conselho far-se-á na 
primeira reunião do mês subsequente ao término do 
mandato do Conselho anterior, mediante registro em ata 
e assinatura de termo de posse por parte dos novos 
membros e deverá ser precedida de averiguação por 
parte da Controladoria do ISSM que ateste o 
cumprimento dos requisitos legais para exercício da 
função de conselheiro. 
 
§13. Os membros do Conselho somente poderão ser 
destituídos da sua função, por ato do Chefe do Poder 
Executivo que deverá designar de imediato o seu 
substituto, nas seguintes hipóteses: 
I. Renúncia; 
II. Conduta inadequada e incompatível com os 
requisitos éticos e profissionais requeridos para o 
desempenho do mandato, conforme apuração em 
processo administrativo no qual seja assegura ampla 
defesa e contraditório, cujo julgamento competirá ao 
Conselho Administrativo e Previdenciário, após parecer 
jurídico da Procuradoria Geral do Município; 
III. Faltas injustificadas a 03 (três) reuniões 
consecutivas, ou 05 (cinco) alternadas no período de 
um ano, observando-se as seguintes regras: 
a. Em caso de afastamento temporário ou impedimento, 
o membro do comitê deverá justificar a sua ausência às 
reuniões ordinárias, por escrito e/ou contato telefônico, 
com antecedência mínima de 01 (um) dia, sob pena de 
ser considerada a ausência injustificada. 
b. As ausências de membro decorrentes de férias, 
licença prêmio, por motivos de doença, faltas abonadas, 
uso de banco de horas, viagem a serviço e outras 
modalidades previstas no Estatuto do Servidor Público 
de Camaçari, são consideradas justificativas 
IV. Quando passem a não possuir as exigências 

previstas no caput ou no §8º, deste artigo, caso não 
regularizem eventual pendência no prazo de 30 (trinta) 
dias contados da sua cientificação formal; 
 
§14. Compete ao Presidente do Conselho levar ao 
conhecimento do Chefe do Poder Executivo a 
ocorrência das situações previstas no parágrafo 
anterior. 
 
Art. 16. Fica alterada a redação do caput do art. 83 da 
Lei Complementar n. 1644/2020, que passa a ter a 
seguinte redação: 
 
Art. 83. O Conselho Administrativo e Previdenciário 
reunir-se-á ordinariamente, pelo menos uma vez a cada 
dois meses, e extraordinariamente, a qualquer tempo, 
sempre que convocado pelo Diretor-Superintendente do 
ISSM ou por qualquer um de seus membros. (...) 
 
Art. 17. Fica alterada a redação do art. 84 da Lei 
Complementar n. 1644/2020, que passa a ter a seguinte 
redação: 
 
Art. 84. O funcionamento do conselho deve ser 
disciplinado por Decreto do Chefe do Poder Executivo, 
que definirá seu regimento interno. 
 
Art. 18. Fica alterada a redação do art. 85 da Lei 
Complementar n. 1644/2020, que passa a ter a seguinte 
redação: 
 
Art. 85. O Conselho Fiscal é órgão colegiado, composto 
de 3 (três) membros titulares e respectivos suplentes, 
que os substituirão em suas ausências e impedimentos, 
e será composto por: 
I - 01 (um) representante da Controladoria Geral do 
Município (CGM) escolhido pelo Chefe do Poder 
Executivo, dentre os servidores efetivos estáveis 
lotados naquele órgão; 
II - 01 (um) servidor municipal efetivo e estável eleito 
dentre os servidores públicos municipais efetivos; 
III - 01 (um) servidor efetivo e estável do ISSM eleito 
dentre os servidores efetivos do ISSM; 
 
§1º. A presidência do Conselho competirá a um dos 
membros efetivos eleitos (incisos II e III do caput deste 
artigo), que será designada pelo próprio Conselho nos 
termos do seu regimento interno. 
 
§ 2º. Além de atender a todas as exigências das normas 
federais que regulamentam os regimes próprios de 
previdência social, são condições para nomeação para 
exercer a função de membro do Conselho: 
I. Ter diploma de nível superior; 
II. Possuir comprovada experiência no exercício de 
atividade nas áreas financeira, administrativa, contábil, 
jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria; 
III. Não ter sofrido condenação criminal ou ter sido 
condenado com suspensão dos direitos políticos em 
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 
colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa 
que tenha importado lesão ao patrimônio público e/ou 
enriquecimento ilícito. 
IV. Não responder a processo administrativo disciplinar 
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e não ter qualquer penalidade na ficha funcional nos 
últimos 5 (cinco) anos; 
V. Não ter sofrido punição por ato contrário às normas 
do sistema financeiro nacional; 
VI. Ter sido aprovado em exame de certificação 
realizado por instituição certificadora reconhecida pela 
Secretaria da Previdência do Ministério do Trabalho e 
Previdência; 
 
§ 3º. Não podem ser eleitos ou nomeados para o 
Conselho os parentes dos membros da Diretoria 
Executiva do ISSM até o terceiro grau. 
 
§ 4º. O procedimento eleitoral dos membros previstos 
nos incisos II e III do caput deste artigo deverá ser 
disciplinado por ato do Chefe do Poder Executivo. 
 
§ 5º. Os membros do Conselho serão nomeados por ato 
do Chefe do Poder Executivo para mandato de 04 
(quatro) anos não coincidente com o mandato deste, 
permitida recondução dos seus membros, limitada ao 
máximo de três mandatos consecutivos, como forma de 
assegurar sua renovação periódica, vedada a 
recondução da totalidade de seus membros para o 
mandato posterior. 
 
§ 6º. Para se preservar o conhecimento acumulado, os 
mandatos dos membros do Conselho não serão 
coincidentes, permitindo que a renovação da composição 
ocorra de forma intercalada e não integral, conforme 
regulamento a ser editado pelo Chefe do Poder Executivo. 
 
§7º. A investidura dos membros do Conselho far-se-á na 
primeira reunião do mês subsequente ao término do 
mandato do Conselho anterior, mediante registro em ata e 
assinatura de termo de posse por parte dos novos 
membros e deverá ser precedida de averiguação por parte 
da Controladoria do ISSM que ateste o cumprimento dos 
requisitos legais para exercício da função de conselheiro 
 
§8º. Os membros do Conselho somente poderão ser 
destituídos da sua função, por ato do Chefe do Poder 
Executivo que deverá designar de imediato o seu 
substituto, nas seguintes hipóteses: 
I. Renúncia; 
II. Conduta inadequada e incompatível com os requisitos 
éticos e profissionais requeridos para o desempenho do 
mandato, conforme apuração em processo administrativo 
no qual seja assegura ampla defesa e contraditório, cujo 
julgamento competirá ao Conselho Administrativo e 
Previdenciário, após parecer jurídico da Procuradoria Geral 
do Município; 
III. Faltas injustificadas a 03 (três) reuniões consecutivas, 
ou 05 (cinco) alternadas no período de um ano, 
observando-se as seguintes regras: 
a. Em caso de afastamento temporário ou impedimento, o 
membro do comitê deverá justificar a sua ausência às 
reuniões ordinárias, por escrito e/ou contato telefônico, 
com antecedência mínima de 01 (um) dia, sob pena de ser 
considerada a ausência injustificada. 
b. As ausências de membro decorrentes de férias, licença 
prêmio, por motivos de doença, faltas abonadas, uso de 
banco de horas, viagem a serviço e outras modalidades 
previstas no Estatuto do Servidor Público de Camaçari, 
são consideradas justificativas 
IV. Quando passem a não possuir as exigências previstas 

no caput ou no §2º, deste artigo, caso não regularizem 
eventual pendência no prazo de 30 (trinta) dias contados 
da sua cientificação formal; 
 
§9º. Compete ao Presidente do Conselho levar ao 
conhecimento do Conselho Administrativo e Previdenciário 
e ao Chefe do Poder Executivo a ocorrência das situações 
previstas no parágrafo anterior. 
 
§10º As reuniões ordinárias do Conselho serão mensais, 
com presença mínima de 2 (dois) membros e 
extraordinariamente, sempre que convocadas por qualquer 
de seus membros ou por qualquer integrante da Diretoria 
Executiva do ISSM, devendo ser realizadas mediante 
calendário previamente divulgado ou, ainda, por simples 
convocação. 
 
§11. Poderão participar das reuniões do Conselho Fiscal 
os membros da Diretoria Executiva, membros do Comitê 
de Investimentos, ou quaisquer outros servidores do ISSM 
a fim de prestar esclarecimentos ou informações, desde 
que previamente convocados. 
 
§12. As reuniões do Conselho poderão ser realizadas 
presencialmente ou por videoconferência. 
 
§13. O funcionamento do conselho deve ser disciplinado 
por Decreto do Chefe do Poder Executivo. 
 
Art. 19. Ficam alteradas as redações do caput do art. 87 e 
§§2º, 3º, 4º e 6º da Lei Complementar n. 1644/2020, que 
passa a ter a seguinte redação: 
 
Art. 87. O Comitê de Investimentos do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari - ISSM é 
órgão auxiliar no processo decisório quanto à execução da 
política de Investimentos, competindo-lhe: (...) 
 
§2º. As reuniões do Comitê de Investimento ocorrerão 
ordinariamente 02 (duas) vezes ao mês e 
extraordinariamente sempre que necessário, sendo 
presididas pelo Gestor de Recursos do ISSM ou, na sua 
ausência, pelo membro que detiver maior grau de 
certificação, podendo ser realizadas presencialmente ou 
em ambiente virtual de videoconferência, e serão 
realizadas mediante calendário previamente divulgado ou, 
ainda, por simples convocação de qualquer de seus 
membros, do Gestor de Recursos ou de qualquer 
integrante da Diretoria Executiva do ISSM; 
 
§3º. As reuniões do Comitê de Investimentos serão 
instaladas com a presença de ao menos 3 (três) de seus 
membros, sendo obrigatória a presença do Gestor de 
Recursos ou de um membro da Diretoria Executiva do 
ISSM nas reuniões ordinárias;  
 
§4º. Nas reuniões do Comitê de Investimentos os 
membros titulares terão direito a voz e voto. Os membros 
suplentes terão sempre direito a voz, mas somente 
poderão votar na ausência dos respectivos titulares. 
Poderão, ainda, participar das reuniões do Comitê de 
Investimentos, mas sem direito a voto, servidores ou 
consultores que tenham sido convidados pelo Gestor de 
Recursos, além dos integrantes da Diretoria Executiva do 
ISSM. (...) 
 
Art. 6º. Compete ao Diretor Superintendente e ao Diretor 
de Administração e Finanças dar cumprimento às 
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recomendações e estratégias de investimento definidas 
pelo Comitê de Investimentos, ressalvando-se a 
possibilidade de veto devidamente fundamento. 
 
Parágrafo Único. Fica revogado o §11 do art. 87 da Lei 
Complementar n. 1644/2020. 
 
Art. 20. Fica incluído o art. 87-A da Lei Complementar n. 
1644/2020, que passa a ter a seguinte redação: 
 
Art. 87-A. O Comitê de Investimentos do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari - ISSM 
será composto por 5 (cinco) membros titulares e 3 (três) 
suplentes nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo 
para mandato de 4 (quatro) anos não coincidente com o 
mandado deste, observada a seguinte composição: 
 
I – 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente servidor 
público efetivo integrante da carreira de auditor fiscal; 
II - 01 (um) membro titular e 01 (um) suplente servidor 
público efetivo integrante da carreira de Procurador do 
Município; 
III – 03 (três) membros titulares e 01(um) suplente que 
possuam vínculo com o Município de Camaçari ou com o 
ISSM, na qualidade de servidor titular de cargo efetivo ou 
de livre nomeação. 
 
§1º. Os membros do Comitê de Investimentos serão 
nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo para 
mandato de 04 (quatro) anos, sendo permitida a 
recondução de seus membros, limitada ao máximo de 
três mandatos consecutivos, e como forma de 
assegurar sua renovação periódica fica vedada a 
recondução da totalidade de seus membros para o 
mandato posterior. 
 
§2º. Para se preservar o conhecimento acumulado, os 
mandatos dos membros do Comitê de Investimentos 
não serão coincidentes, permitindo que a renovação da 
composição ocorra de forma intercalada e não integral, 
conforme regulamento a ser editado pelo Chefe do 
Poder Executivo Municipal. 
 
§3°. As nomeações deverão, obrigatoriamente, garantir 
que o Comitê de Investimentos seja composto, 
majoritariamente, por servidores efetivos com vínculo 
direto com a administração direta ou indireta do 
Município de Camaçari. 
 
§4º. Além de atender a todas as exigências das normas 
federais que regulamentam os regimes próprios de 
previdência social, são condições para nomeação para 
exercer a função de membro do Comitê de 
Investimentos do ISSM: 
 
I. Ter diploma de nível superior; 
II. Possuir comprovada experiência no exercício de 
atividade nas áreas financeira, administrativa, contábil, 
jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria; 
III. Não ter sofrido condenação criminal ou ter sido 
condenado com suspensão dos direitos políticos em 
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 
colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa 
que tenha importado lesão ao patrimônio público e/ou 
enriquecimento ilícito. 
IV. Não responder a processo administrativo disciplinar 

e não ter qualquer penalidade na ficha funcional nos 
últimos 5 (cinco) anos; 
V. Não ter sofrido punição por ato contrário às normas 
do sistema financeiro nacional; 
VI. Ter sido aprovados em exame de certificação 
realizado por instituição certificadora reconhecida pela 
Secretaria da Previdência do Ministério do Trabalho e 
Previdência; 
 
§5º. Ao menos 02 (dois) membros do Comitê de 
Investimentos deverão possuir certificação de nível 
intermediário ou avançado, devendo obrigatoriamente 
um deles ser o Gestor de Recursos do ISSM. 
 
§6º. Caso qualquer órgão de fiscalização ou controle 
venha a definir nova certificação e/ou habilitação 
necessárias aos membros do Comitê de Investimentos, 
estes terão o prazo de até 90 (noventa) dias para se 
adequar, sob pena de perda do mandato por não 
preenchimento dos requisitos legais ao exercício da 
função, salvo se a norma regulamentar estabelecer 
prazo diverso. 
 
§7º.A investidura dos membros do Comitê de 
Investimentos far-se-á na primeira reunião do mês 
subsequente ao término do mandato do Comitê anterior, 
mediante registro em ata e assinatura de termo de 
posse por parte dos novos membros e deverá ser 
precedida de averiguação por parte da Controladoria do 
ISSM que ateste o cumprimento dos requisitos legais 
para exercício de tal função. 
 
§8º. Não poderão integrar o Comitê de Investimentos os 
membros do Conselho Administrativo Previdenciário e 
do Conselho de Fiscal, além de seus parentes 
consanguíneos ou afins até o terceiro grau. 
 
§9º. Os membros do Comitê de Investimentos somente 
poderão ser destituídos da sua função, por ato do Chefe 
do Poder Executivo que deverá designar de imediato o 
seu substituto, nas seguintes hipóteses: 
I. Renúncia; 
II. Conduta inadequada e incompatível com os 
requisitos éticos e profissionais requeridos para o 
desempenho do mandato, conforme apuração em 
processo administrativo no qual seja assegura ampla 
defesa e contraditório, cujo julgamento competirá ao 
Conselho Administrativo e Previdenciário, após parecer 
jurídico da Procuradoria Geral do Município; 
III. Faltas injustificadas a 03 (três) reuniões 
consecutivas, ou 05 (cinco) alternadas no período de 
um ano, observando-se as seguintes regras: 
a. Em caso de afastamento temporário ou impedimento, 
o membro do comitê deverá justificar a sua ausência às 
reuniões ordinárias, por escrito e/ou contato telefônico, 
com antecedência mínima de 01 (um) dia, sob pena de 
ser considerada a ausência injustificada. 
b. As ausências de membro decorrentes de férias, 
licença prêmio, por motivos de doença, faltas abonadas, 
uso de banco de horas, viagem a serviço e outras 
modalidades previstas no Estatuto do Servidor Público 
de Camaçari, são consideradas justificativas 
IV. Quando passem a não possuir as exigências 
previstas no caput ou no §4º, deste artigo, caso não 
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regularizem eventual pendência no prazo de 30 (trinta) 
dias contados da sua cientificação formal; 
 
§10º. Compete ao Diretor Superintendente do ISSM 
levar ao conhecimento do Chefe do Poder Executivo a 
ocorrência das situações previstas no parágrafo 
anterior. 
 
§11. O Gestor de Recursos do ISSM será formalmente 
designado por ato do Diretor Superintendente do ISSM, 
devendo ser escolhido dentre os servidores titulares de 
cargo efetivo do ISSM ou do Município de Camaçari, 
preferencialmente, entre os membros do Comitê de 
Investimentos, competindo-lhe presidir as reuniões do 
Comitê de Investimentos. 
 
§12. Aplicam-se ao Gestor de Recursos do ISSM as 
exigências deste artigo, ressalvando-se a possibilidade 
daquele, a qualquer tempo, ser destituído por ato do 
Diretor Superintendente do ISSM, que designará, de 
imediato, um substituto. 
 
§13. As reuniões do Comitê de Investimentos serão 
secretariadas por servidor que possua vínculo com o 
Município de Camaçari ou com o ISSM, na qualidade de 
servidor titular de cargo efetivo ou de livre nomeação, o 
qual deverá ser formalmente designado por ato do 
Diretor Superintendente do ISSM, devendo o regimento 
interno do Comitê de Investimentos estabelecer suas 
responsabilidades. 
 
§14. Os membros titulares e suplentes do Comitê de 
Investimentos, o Gestor de Recursos e o Secretário do 
Comitê de Investimentos farão jus à percepção da verba 
prevista nos §§7º a 10ª 
  do art. 87 da Lei Complementar nº 1.644/2020, de 
acordo com o seu nível de certificação, sendo a 
responsabilidade pelo pagamento da verba da fonte 
pagadora à qual estiver o membro vinculado, devendo o 
valor referente ser pago na folha do mês subsequente 
ao da realização da reunião.  
 
§15. Compete à Diretoria Executiva regulamentar o 
funcionamento do Comitê de Investimentos, publicando 
seu regimento interno. 
 
Art. 21. Ficam alteradas as redações dos §§3º e 4º do 
art. 88 da Lei Complementar n. 1644/2020, que passam 
a ter a seguinte redação: 
 
Art. 88 (...) 
§ 3º Os membros da Diretoria Executiva deverão 
atender aos seguintes requisitos mínimos, além de 
outros requisitos que eventualmente venham a ser 
exigidos pela Legislação Federal aplicável aos Regimes 
Próprios de Previdência Social: 
I – O Diretor-Superintendente deverá ser, 
obrigatoriamente, servidor efetivo municipal estável; 
II – Não ter sofrido condenação criminal ou incidido em 
alguma das demais situações de inelegibilidade 
previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei 
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, 
observados os critérios e prazos previstos na referida 
Lei Complementar; 

III - Possuir comprovada experiência no exercício de 
atividade nas áreas financeira, administrativa, contábil, 
jurídica, de fiscalização, atuarial ou de auditoria; 
IV - Ter formação de nível superior. 
V - Ter sido aprovado em exame de certificação 
realizado por instituição certificadora reconhecida pela 
Secretaria da Previdência do Ministério do Trabalho e 
Previdência ou obter referida certificação no prazo de 3 
(três) meses da sua nomeação, sob pena de perda do 
mandato. 
 
§ 4º. Os membros da Diretoria Executiva serão 
nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo para 
mandato de 02 (dois) anos, sendo permitidas 
sucessivas reconduções. 
 
§ 5º. Em caso de omissão por parte do Chefe do Poder 
Executivo, excedido o prazo do parágrafo anterior, o 
mandato dos membros da Diretoria Executiva será 
prorrogado por tempo indeterminado até que haja a 
nomeação de novos membros ou recondução dos 
atuais.  
 
 
Parágrafo Único. Ficam acrescidos os §§5º a 9º ao art. 
88 da Lei Complementar n. 1644/2020, com a seguinte 
redação: 
 
Art. 88 (...) 
§5º. Ao menos 02 (dois) membros da Diretoria 
Executiva deverão possuir certificação de nível 
intermediário ou avançado. 
 
§6º. Caso qualquer órgão de fiscalização ou controle 
venha a definir nova certificação e/ou habilitação 
necessárias aos membros da Diretoria Executiva, estes 
terão o prazo de até 90 (noventa) dias para se adequar, 
sob pena de perda do mandato por não preenchimento 
dos requisitos legais ao exercício da função, salvo se a 
norma regulamentar estabelecer prazo diverso. 
 
§7º.A investidura dos membros da Diretoria Executiva 
far-se-á mediante publicação no diário oficial do 
município do Decreto do Chefe do Poder Executivo que 
os nomear. 
 
§8º. A Controladoria do ISSM deverá, no prazo de até 
30 (trinta) dias da nomeação dos membros da Diretoria 
Executiva averiguar o cumprimento dos requisitos legais 
para exercício de tal função, oficiando o Conselho 
Administrativo e Previdenciário e o Chefe do Poder 
Executivo em caso de qualquer desconformidade, 
hipóteses nas quais as autoridades deverão adotar as 
providências para substituição imediatamente, sob pena 
de responsabilidade. 
 
§ 9º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a 
regulamentar o funcionamento da Diretoria Executivo e 
demais procedimentos especificados neste artigo. 
 
 
Art. 22. Fica retificado o erro material constante da 
redação do art. 90 da Lei Complementar nº 1.644/2020 
para que onde se lê “art. 79, § 7º, desta Lei 
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Complementar” leia-se “art. 87, § 7º, desta Lei 
Complementar”. 
 
CAPÍTULO V – NORMAS DE CARÁTER 
TRANSITÓRIO 
 
  Art. 23.  Permanecem vigentes as regras da Lei 
Complementar nº 1.644/2020 e posteriores alterações 
inerentes aos órgãos colegiados do ISSM (Conselho 
Administrativo e Previdenciário, Conselho Fiscal, 
Comitê de Investimentos e Diretoria Executiva), até haja 
a devida nomeação de novos membros pelo Chefe do 
Poder Executivo com base nas novas regras trazidas 
pela presente Lei Complementar, o que deverá ocorrer 
no prazo máximo de um ano da publicação desta Lei 
Complementar. 
 
  Parágrafo Único – as regras referentes à 
recondução de membros dos órgãos colegiados 
previstas na presente Lei Complementar se aplicam 
apenas aos membros nomeados após a edição desta 
Lei Complementar. 
 
  Art. 24. Para a primeira eleição dos membros do 
Conselho Administrativo e Previdenciário e do Conselho 
Fiscal após a promulgação da presente Lei 
Complementar, caso não se candidate um número 
suficiente de servidores previamente aprovados em 
exame de certificação realizado por instituição 
certificadora reconhecida pela Secretaria da Previdência 
do Ministério do Trabalho e Previdência para exercer, 
serão excepcionalmente aceitas inscrições de 
servidores que se comprometerem, sob pena de perda 
do cargo, a obter a devida certificação no prazo máximo 
de 3 (três) meses a contar da data da posse. 
 
 §1º - Não havendo candidatos suficientes ao 
número de vagas, deverá o Chefe do Poder Executivo 
nomear os membros, observando-se dos requisitos 
legais e, na ausência de pessoas qualificadas, das 
regras do caput deste artigo. 
 
  §2º – Aplica-se a disposição do parágrafo anterior 
aos membros do Conselho Administrativo e 
Previdenciário indicados pelos Sindicatos (inciso V do 
art. 81 da Lei Complementar nº 1.644/2020 alterada por 
esta Lei Complementar) caso não sejam indicados 
membros que atendam aos requisitos legais. 
 
  Art. 25. Não havendo número suficiente de 
servidores integrantes da carreira de Auditor Fiscal e 
Procurador do Município (art. 87-A, incisos I e II da Lei 
Complementar nº 1.644/2020 alterada por esta Lei 
Complementar) previamente aprovados em exame de 
certificação realizado por instituição certificadora 
reconhecida pela Secretaria da Previdência do 
Ministério do Trabalho e Previdência para compor o Comitê 
de Investimentos, o chefe do Poder Executivo poderá, 
excepcionalmente, nomear outro servidor que possua vínculo 
com o Município de Camaçari ou com o ISSM, na qualidade de 
servidor titular de cargo efetivo ou de livre nomeação, para 
mandato provisório até que algum servidor integrante da 
carreira de Auditor Fiscal e Procurador do Município obtenha a 
certificação necessária à participação no Comitê de 
Investimentos. 

 
  Parágrafo Único. Na hipótese prevista no caput deste 
artigo os servidores integrantes da carreira de Auditor Fiscal 
e Procurador do Município que vierem a suceder o servidor 
nomeado para mandato provisório cumprirão mandato pelo 
tempo restante, considerando-se como data inicial a 
nomeação provisória. 
 
  Art. 26. Para assegurar as regras que tratam de 
mandatos não coincidentes para os membros do Conselho 
Administrativo e Previdenciário, Conselho Fiscal e Comitê de 
Investimentos, excepcionalmente, o primeiro mandato dos 
seguintes membros terá duração de 6 (seis) anos: 
 
I – do Conselho Administrativo e Previdenciário: membros 
titulares e suplentes integrantes da Procuradoria Geral do 
Município, Câmara de Vereadores e indicados pelos 
Sindicatos (art. 82, incisos III, IV e V da Lei Complementar nº 
1.644/2020 alterada por esta Lei Complementar); 
 
II – do Conselho Fiscal: membros titulares e suplentes 
representantes da Controladoria Geral do Município (art. 85, 
incisos I da Lei Complementar nº 1.644/2020 alterada por 
esta Lei Complementar); 
 
III – do Comitê de Investimentos: membros titulares e 
suplentes integrantes da carreira de Auditor Fiscal e 
Procurador do Município (art. 87-A, incisos I e II da Lei 
Complementar nº 1.644/2020 alterada por esta Lei 
Complementar). 
 
Parágrafo Único – Na primeira nomeação dos membros 
Conselho Fiscal feita com base na presente Lei 
Complementar deverão ser observadas as regras que 
vedam a renovação integral da composição dos seus atuais 
membros. 
 
  Art. 27. Ficam mantidos em seus cargos os atuais 
integrantes da Diretoria Executiva do ISSM, devendo o 
Chefe do Poder Executivo, no prazo de até 90 (noventa) dias 
a contar da publicação desta lei nomear nova Diretoria 
Executiva com a previsão de mandato e demais regras 
incluídas por esta Lei Complementar, sendo permitida a 
recondução dos atuais Diretores. 
 
CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
  Art. 28. As despesas decorrentes da aplicação desta 
Lei Complementar correrão por conta de dotações próprias 
previstas na Lei Orçamentária vigente, ficando o Chefe do 
Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos 
suplementares, se necessários à cobertura das respectivas 
despesas.  
 
  Art. 29. Esta Lei Complementar entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM 19 DE JANEIRO DE 
2023. 
 
 

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO 
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva 
Prefeito 
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