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Diário Oficial
Atos do Poder Executivo

LEIS
LEI N° 938 / 2008

DE 09 DE DEZEMBRO DE 2008

Autoriza o Poder Executivo Municipal 
a instituir o Programa “DOADORES DO     
FUTURO”, no Município de Camaçari e 
dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte lei:

  
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a instituir 

o Programa “DOADORES DO FUTURO”, no Município de Camaçari, com a 
finalidade de conscientizar os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, 
sobre a importância da doação voluntária de sangue.

Parágrafo único - Deverão participar do Programa citado no 
capitulo deste artigo , todos os alunos do ensino Fundamental da Rede 
Pública Municipal.

Art. 2º - Para a concretização do Programa “DOADORES DO 
FUTURO”, o Poder Executivo poderá utilizar servidores municipais capa-
citados para tal,ou convidar pessoas especializadas , bem como firmar 
parcerias com entidades de hemoterapias e com a iniciativa privada.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentara esta lei em até 90 
(noventa) dias, contados a partir da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 09 DE DEZEMBRO DE 2008

 
LUIZ CARLOS CAETANO

PREFEITO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte lei:

Art. 1º - Fica as empresas concessionárias de transportes co-
letivos em operação no município de Camaçari, obrigadas a afixar em local 
visível e de fácil acesso ao público, cartazes com os números de telefones 
úteis de entidades que atuam no atendimento à pessoa idosa.

Art. 2º - Para efeito da aplicação do que trata o artigo anterior, 
consideram-se telefones úteis das seguintes instituições:

I. Câmara Municipal de Camaçari;
II. Conselho Municipal do Idoso;
III. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU;
IV. Promotoria Pública de Camaçari Atendimento ao Idoso;
V. Centro de Convivência do idoso.

Art. 3º - As despesas decorrentes do exercício desta lei cor-
rerão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas, se 
necessário.

Art. 4º - O poder executivo regulamentará a presente lei no 
prazo máximo de 90 dias.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 09 DE DEZEMBRO DE 2008

  
LUIZ CARLOS CAETANO

PREFEITO

LEI N° 939 / 2008
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2008

Dispõe sobre a fixação de cartazes com 
números de telefones das Entidades 
de Assistência, Proteção e Defesa 
dos Direitos do Idoso no Município de 
Camaçari. 

LEI N° 940 / 2008
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2008

Dispõe sobre a coleta, destinação e 
reciclagem dos pneus inservíveis no 
âmbito do município de Camaçari e dá 
outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte lei:

Art. 1º - As empresas fabricantes de pneus, distribuidoras, 
estabelecimentos comerciais que comercializem pneus novos, usados 
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LEI Nº. 943/2008
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2008 

Altera dispositivo da Lei nº. 731, de 18 de 
maio de 2006, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterado o art. 2º, da Lei nº. 731, de 18 de maio 
de 2006, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - O Conselho Municipal da Juventude será constituído 
por 14 (quatorze) membros, na forma seguinte:

I. 01 (um) representante da Secretaria do Governo – SEGOV, 
que o presidirá;

II. 01 (um) representante da Secretaria de Assistência Social 
- SEAS;

III. 01 (um) representante da Secretaria da Cultura - SE-
CULT;

IV. 01 (um) representante da Secretaria da Educação;
V. 01 (um) representante da Secretaria de Esporte e Lazer - 

SEDEL;
VI. 01 (um) representante da Secretaria da Mulher - SEMU;
VII. 01 (um) representante da Secretaria da Saúde - SESAU;
VIII. 07 (sete) representantes da sociedade civil.

§1º. Os representantes da sociedade civil a que se refere o 
inciso VIII do caput deste artigo, serão eleitos por voto direto, na Conferência 
Municipal da Juventude, e deverão preencher os seguintes requisitos: 

I. ser portador de título de eleitor;
II. residir no Município de Camaçari;
III. ter entre 18 e 29 anos de idade, no momento da postulação 

do cargo;
IV. não estar ocupando eletivo ou em comissão na Prefeitura 

Municipal de Camaçari. 

§2º. Para cada membro titular do Conselho Municipal da Ju-
ventude deverá ser designado um suplente.

§3º. As funções dos membros e suplentes do Conselho Munici-
pal da Juventude não serão remuneradas, sendo seu exercício considerado 
serviço relevante à população.”

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 17 DE DEZEMBRO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

EM 09 DE DEZEMBRO DE 2008

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ou recauchutados e oficinas mecânicas localizadas no âmbito do município 
ficam obrigadas a dispor, em suas dependências, de pontos de coleta e ar-
mazenamento de pneus inservíveis para reciclagem, em consonância com 
Resolução nº. 258 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

§1º - Para o atendimento ao disposto na presente Lei, poderá a 
Prefeitura Municipal promover o credenciamento ou autorização, mediante 
termo de parceria e/ou convênio, de organizações da sociedade civil de in-
teresse público (Oscips), cooperativa a executar programas de recolhimento 
e reciclagem de pneus e seus rejeitos, observada a legislação em vigor.

§2º - As entidades mencionadas no caput deste artigo deverão 
fixar placas informativas em local de fácil visibilidade, alertando a população 
e consumidores sobre o perigo de descarte dos pneus inservíveis em locais 
inadequados e seu impacto no meio ambiente.

Art. 2º - O local de armazenamento dos pneus deverá ser 
devidamente sinalizado, estar coberto e fechado, e não estar localizado 
próximo a sistema de escoamento de água ligado à rede de esgoto ou 
águas pluviais.

 Art. 3º - As entidades elencadas no art. 1º estão obrigadas a 
gerarem a cada 90 (noventa dias), a destinação final do passivo gerado 
ou adquirido.

Art. 4º - A fiscalização da destinação será feita pela Prefeitura 
Municipal junto à Secretaria de Planejamento Urbano, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento da Gestão.

Art. 5º - Os estabelecimentos mencionados no art. 1º que não 
observarem o disposto nesta Lei estarão sujeitos:

I. Notificação por escrito, emitida pela Secretaria de Pla-
nejamento Urbano, Meio Ambiente e Desenvolvimento da Gestão do 
Município;

II. Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais);
III. Multa de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de reincidência 

e cassação da licença do estabelecimento.

Parágrafo único - Ficam sujeitas às penalidades estabelecidas 
no caput deste artigo, as pessoas e outros estabelecimentos que depositem 
pneus em locais inadequados.

Art. 6º - A Prefeitura incentivará a atração de empresas con-
veniadas com a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP) 
que utilizem técnicas de reciclagem da matéria-prima para fabricação de 
outros produtos. 

Art. 7º - O município dará ampla publicidade à divulgação 
desta lei e promoverá campanhas informando sobre os riscos oferecidos 
ao meio ambiente e à população pelo depósito de pneus em locais impró-
prios, indicando, neste caso, alternativas ambientalmente corretas para 
destinação desse produto.

Art. 8º - As despesas decorrentes da implantação deste projeto 
de lei correrão por conta de dotação orçamentária própria a ser destinada 
pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇA-
RI, 

LEI Nº. 944/2008
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2008

Cria o Fundo Municipal de Apoio à Cultura, 
no âmbito do Município de Camaçari, e dá 
outras providências.
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído o Fundo Municipal de Apoio à Cultura, 
com vigência ilimitada, vinculado ao Órgão executor da Política Cultural 
do Município, cuja finalidade consiste na prestação de apoio financeiro a 
projetos que visem a fomentar e a estimular a produção artística e cultural 
do Município de Camaçari.

§1º. O Fundo Municipal de Apoio à Cultura tem no Órgão exe-
cutor da Política Cultural do Município sua estrutura de execução e controle 
contábeis, inclusive para efeito de prestação de contas, na forma da lei.

§2º. Caberá ao Poder Executivo, a cada ano, decretar os 
valores destinados ao Fundo Municipal de Apoio à Cultura.

Art. 2º. O Fundo Municipal de Apoio à Cultura é um fundo de 
natureza contábil especial.

Art. 3º. O Fundo será mantido com recursos provenientes das 
seguintes fontes:

I. subvenções, auxílios, transferências, doações e contribuições 
oriundas de organismos públicos e privados;

II. rendimentos oriundos da aplicação de seus próprios re-
cursos;

III. resultado de convênios, contratos e acordos firmados com 
instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;

IV. participação nos direitos autorais das obras apoiadas pelo 
Fundo;

V. quaisquer outros recursos, créditos, rendas adicionais e ex-
traordinárias e outras contribuições financeiras legalmente incorporáveis;

VI. recursos provenientes do Fundo de Cultura do Estado da 
Bahia – FCBA.

Art. 4º. As disponibilidades do Fundo Municipal de Apoio à 
Cultura abrangerão as seguintes áreas:

I. música;
II. artes cênicas;
III. cinema, fotografia, vídeo;
IV. literatura;
V. artes gráficas;
VI. artes plásticas;
VII. folclore, cultura popular e artesanato;
VIII. VIII - patrimônio cultural;
IX. biblioteca;
X. arquivo, pesquisa e documentação.

Art. 5º. O Fundo Municipal de Apoio à Cultura será administrado 
pelas seguintes instâncias:

I. Conselho de Administração;
II. Comissão de Análise;
III. Conselho Municipal de Cultura.

Art. 6º. O Conselho de Administração será composto por 05 
(cinco) membros, nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, 
a saber:

I. pelo titular do Órgão executor da Política Cultural do Mu-
nicípio;

II. pelo titular do Departamento de Cultura da Fundação Cul-
tural de Camaçari; 

III. pelo Presidente do Conselho Municipal de Cultura;
IV. 1 (um) representante da Secretaria Municipal da Fazen-

da;
V. 1 (um) representante da Procuradoria Geral do Município.

§1º. A Presidência do Conselho de Administração será exercida 
pelo titular do Órgão executor da Política Cultural do Município.

§ 2º. A função de membro do Conselho de Administração será 
exercida gratuitamente e considerada serviço público relevante.

Art. 7º. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinaria-
mente, uma vez por mês, e, extraordinariamente, quando se considerar 
necessário.

Art. 8º. Compete ao Conselho de Administração:
I. administrar e promover o cumprimento da finalidade do 

Fundo;
II.  estabelecer normas e diretrizes para a gestão do Fundo;
III. elaborar e aprovar as pautas das reuniões;
IV. submeter, anualmente, à apreciação do Prefeito Municipal 

relatório das atividades desenvolvidas pelo Fundo;
V. aprovar os planos de aplicação dos recursos.

Art. 9º. Compete ao Presidente do Conselho de Administra-
ção:

I. convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordiná-
rias;

II. aprovar a pauta de cada reunião;
III. representar o Conselho ou designar membro para esta 

finalidade;
IV. abrir, controlar, movimentar e encerrar contas bancárias 

do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, juntamente com o outro membro 
por este indicado;

V. promover a ordenação das receitas e despesas do Fundo;
VI. assinar memorandos, ofícios e quaisquer outros documen-

tos relacionados com as atividades de administração do Conselho;
VII. submeter ao Chefe do Poder Executivo Municipal as ques-

tões que dependam de deliberação superior;
VIII. designar os componentes da Comissão de Análise do 

Órgão executor da Política Cultural do Município;
IX. outras atribuições estabelecidas no Regimento Interno.

Art. 10. À Comissão de Análise compete:
I. coordenar todos os tramites administrativos necessários ao 

seu pleno funcionamento, inclusive os relacionados à difusão desta Lei e à 
orientação de empreendedores e entidades privadas de natureza Cultural 
com ou sem fins lucrativos;

II. emitir e encaminhar ao Conselho Municipal de Cultura, 
parecer técnico prévio sobre os projetos apresentados, conforme editais 
convocatórios publicados, nos aspectos legais, de viabilidade técnico-
financeira e compatibilidade com o Plano de Aplicação de Recursos;

III. acompanhar os projetos aprovados, encaminhando ao Pre-
sidente do Fundo, ao seu término ou a qualquer tempo, Relatório Técnico 
de Acompanhamento e Avaliação;

IV. opinar sobre cláusulas de convênios, contratos ou outras 
questões submetidas à sua consideração;

V. outras atribuições estabelecidas no Regimento Interno.

§ 1º. A Comissão de Análise, composta por 03 (três) mem-
bros, será nomeada pelo Presidente do Conselho de Administração e terá 
mandato de 02 (dois) anos, permitida sua recondução por igual período, 
sendo defeso a apresentação de projetos durante o período do mandato, 
prevalecendo esta vedação até 01 (um) ano após o seu término.

§ 2º. Ao dar entrada na Fundação Cultural de Camaçari, o 
projeto cultural será analisado em seu aspecto formal de preenchimento 
e compatibilidade de custos orçamentários com os valores de mercado, 
verificação de débitos do empreendedor para com a Fazenda Pública Muni-
cipal, bem como da legalidade e autenticidade dos documentos acostados, 
conforme previsto nos editais convocatórios.

Art. 11. Ao Conselho Municipal de Cultura compete:
I. aprovar os projetos culturais, encaminhados pela Comissão 

de Análise, a serem financiados pelo Fundo, de acordo com as suas dire-
trizes e disponibilidades financeiras;

II. fixar e revisar normas e critérios referentes à apreciação 
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jetivos;
II. quando necessária a modificação do valor do projeto, em 

decorrência de aumento quantitativo de suas metas;
III. para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do 

projeto, considerando-se seus encargos e o valor do apoio financeiro.

Art. 18. O empreendedor deverá comprovar junto ao Órgão 
executor da Política Cultural do Município, a aplicação dos recursos até 30 
(trinta) dias após a conclusão da etapa que se refere à parcela do benefício 
recebido, conforme o cronograma físico-financeiro aprovado.

Art. 19. Constitui motivo para quebra do apoio do Fundo:
I. o não cumprimento ou a execução irregular do projeto ou 

prazos;
II. o atraso injustificado do início do projeto;
III. a paralisação do projeto sem justa causa;
IV. a cessão ou transferência a terceiros, total ou parcial, da 

execução do projeto;
V. o desatendimento das determinações regulares da autorida-

de designada para acompanhar e avaliar a execução do projeto;
VI. o cometimento reiterado de faltas na execução do proje-

to;
VII. a decretação de falência, pedido de concordata e instau-

ração de insolvência civil do empreendedor;
VIII. a dissolução da sociedade ou falecimento do responsável 

pelo projeto;
IX. a alteração social ou modificação da finalidade que, a 

juízo das instâncias administradoras do Fundo, prejudiquem a execução 
do projeto;

X. os protestos de títulos ou a emissão de cheques sem sufi-
ciente provisão, que caracterizem a insolvência do empreendedor;

XI. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior regularmente 
comprovada, impeditiva da execução do projeto.

Art. 20. A rescisão, por quebra do apoio do Fundo, pode ser 
determinada:

I. por ato unilateral e escrito da Fundação Cultural de Camaçari, 
nos casos enumerados nos incisos I a XI, do artigo anterior;

II. por acordo entre as partes;
III. por decisão judicial nos demais casos.

Parágrafo único. A hipótese de que trata o inciso II deste artigo 
dar-se-á mediante prévia autorização do Conselho Municipal de Cultura e 
do Órgão executor da Política Cultural do Município.

Art. 21. A não comprovação da aplicação dos recursos nos 
prazos estipulados implicará:

I. a devolução do valor total do apoio do Fundo;
II. a inabilitação dos beneficiários do apoio do Fundo, por 02 

(dois) anos consecutivos;
III. a suspensão da execução do projeto cultural, se o mesmo 

estiver em curso;
IV. a aplicação de multa correspondente a 10 (dez) vezes o 

valor total do apoio do Fundo;
V. as sanções penais cabíveis.

Art. 22. O Órgão executor da Política Cultural do Município, 
por meio de instrução, estabelecerá a forma de divulgação, nos projetos 
apoiados, do apoio institucional da Prefeitura Municipal de Camaçari/Fundo 
Municipal de Cultura.

Art. 23. Fica o Executivo autorizado a abrir os créditos adicio-
nais necessários à execução desta Lei.

Art. 24. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 17 DE DEZEMBRO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

dos projetos culturais, dando àqueles a devida publicidade;
III. reunir-se, no mínimo, três vezes por ano, para deliberar 

sobre os projetos contemplados com o apoio do Fundo.

§1º. O Conselho poderá aprovar a utilização integral dos recur-
sos disponíveis do Fundo, ou mesmo não selecionar nenhum dos projetos 
para apoio, justificadamente.

§2º. Ao dar entrada no Conselho, o Presidente encaminhará 
os projetos à análise das câmaras setoriais, afim de analisar o interesse 
social dos mesmos. distribuindo-os de acordo com a área específica de 
cada um.

§4º. O Conselho Municipal de Cultura, após o exame do pro-
jeto, emitirá parecer conclusivo, considerando-o ou não apto a receber o 
apoio financeiro do Fundo, sendo o empreendedor notificado da decisão 
do Conselho, facultando-se-lhe vistas do processo.

Art. 12. Após a emissão do parecer conclusivo do Conselho 
Municipal de Cultura, o projeto será devolvido à Comissão de Análise, que 
fará o Relatório Técnico de Acompanhamento e Avaliação.

Art. 13.  O Órgão executor da Política Cultural do Município, 
em consonância com a Comissão de Análise e com o Conselho Municipal 
de Cultura, fará publicar, trimestralmente, editais convocatórios, contendo 
os prazos, a tramitação interna e a padronização de apreciação dos proje-
tos, definindo, ainda, os formulários necessários para apresentá-los, bem 
como a documentação a ser exigida, além dos valores máximos e mínimos 
atribuíveis, individualmente, por projeto.

Art. 14. Os interessados na obtenção de apoio financeiro 
deverão apresentar seus projetos ao Órgão executor da Política Cultural 
do Município em 02 (duas) vias, mediante protocolo, os quais serão enca-
minhados à Comissão de Análise.

Art. 15. Poderão concorrer ao apoio do Fundo, os empreende-
dores e entidades privadas de natureza cultural com ou sem fins lucrativos, 
com domicílio ou sede comprovados no Município de Camaçari há, no 
mínimo, 1 (um) ano.

§1º. Somente poderão apresentar projetos para receber apoio 
do Fundo, as pessoas jurídicas que:

I. não tenham débito com a Fazenda Pública Municipal;

II. já tendo recebido apoio financeiro tiveram:
a. projetos executados e a prestação de contas aprovadas;
b. Relatório Técnico de Acompanhamento e Avaliação sem 

nota desabonadora;
c. projetos não iniciados ou interrompidos, com justa causa.

§2º. Cada empreendedor somente poderá concorrer à obten-
ção de apoio do Fundo com, no máximo, 02 (dois) projetos, mas somente 
um deles poderá receber apoio financeiro.

Art. 16. Todos os projetos concorrentes ao apoio do Fundo 
deverão oferecer retorno de interesse público representado por quotas de 
doações, apresentações públicas ou outras formas a serem fixadas nos 
editais convocatórios, o que será um dos aspectos a ser considerado na 
avaliação.

§1º. No caso de o projeto apoiado resultar em obra de arte de 
caráter permanente, como discos, livros, filmes, vídeos ou outros, o retorno 
de interesse público consistirá na doação de parcela da edição ao acervo 
municipal para uso público.

§2º. O patrimônio cultural recuperado, restaurado e preser-
vado com recursos financeiros do Fundo, deverá ser aberto à visitação 
pública.

Art. 17. Os projetos que tenham recebido recursos do Fundo 
poderão receber recursos adicionais nos seguintes casos: 

I. quando houver aumento dos custos, em decorrência de 
modificações do projeto, para melhor adequação técnica aos seus ob
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DECRETOS
Titular: Denise Maria Ferreira Meneses
Suplentes: Alexandre Cardoso de Almeida 

§ Representantes do Conselho Tutelar 
Titular: Maria Domingas da Silva Magalhães
Suplentes: Márcia Rodrigues de Souza” 
 
            Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

ESTADO DA BAHIA, EM 11 DE DEZEMBRO DE 2008. 
 

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

DECRETO Nº 4710 /2008

O Prefeito do Município de Camaçari, Estado da Bahia, no 
uso de suas atribuições legais e,

Considerando o disposto no parágrafo 4º do Art.41, alterado 
pelo artigo 6º da Emenda Constitucional nº. 19 de  04/06/1998, que dispõe 
sobre o estágio probatório como condição para aquisição da estabilidade 
no Serviço Público,

 
DECRETA

         Art. 1º - Fica constituída Comissão, composta de 04 
(quatro) membros, integrada pelos servidores: LEDA MARIA CELESTI-
NO MOTTA DE AZEVEDO, cadastro 2122-9 SECAD, ELIANA MARIA 
DE VASCONCELOS ROCHA, cadastro 2245-0 SECAD, ELIANA MARIA 
CAVALCANTE DE FARIAS, cadastro 3296-0 SECAD, EUNICE SANTOS 
CAVALCANTE, cadastro 2782 SECAD para, sob a presidência da primeira, 
proceder a avaliação do estágio probatório. 

        
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-

cação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 11 DE DEZEMBRO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
Secretário da Administração

DECRETO Nº. 4709 /2008
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2008

Altera disposit ivos do Decreto nº. 
4.553/2007, que constitui o Conselho Mu-
nicipal de Acompanhamento e Controle do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - Conselho 
FUNDEB, e dá outras providências. 

            O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições,  

 
DECRETA

            Art. 1º - Fica alterado o Art. 1º do Decreto nº. 4.553/2007, 
que constitui o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação - Conselho FUNDEB, que passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

           ”Art. 1º - O Conselho municipal de acompanhamento e 
Controle do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho FUNDEB 
Controle do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho FUNDEB, fica 
constituído pelos membros a seguir:  

§ Representantes do Poder Executivo Municipal 
Titular: Antônio Carlos Costa Falcão
Suplentes: Denize Rodrigues Santana Santos 

§ Representantes da Secretaria da Educação 
Titular: Marcelino Teodoro Vidal de Almeida
Suplentes: Márcio Silva das Neves 

§ Representantes dos Professores da Rede de Ensino Básica 
Municipal 

Titular: Genilson Moura Rocha
Suplentes: José Francisco Tavares Figueira 
 
§ Representantes dos Diretores das Escolas Públicas Mu-

nicipais 
Titular: Alba Beatriz Ribeiro de Alencar Pires
Suplentes: Andréa Tavares Figueira 

§ Representantes dos Servidores do Quadro Técnico-Admi-
nistrativo das Escolas Públicas Municipais 

Titular: Simone dos Santos Ferreira
Suplentes: Iranildes Barreto 

§ Representantes de pais de alunos das Escolas da Rede de 
Ensino da Educação Básica Municipal 

Titular: Leandra de Cássia Vasconcelos Soares/Guilherme 
Aiperi Borges 

Suplentes: Maria Rosinete Moreira da Silva de Oliveira e 
Roseli Almeida dos Santos 

§ Representantes dos Estudantes das Escolas da Rede de 
Ensino da Educação Básica Municipal 

Titular: Marcus Vinícius Marques Silva/Ricardo Freitas de 
Andrade 

Suplentes: Jairo Brito da Silva e Romário Nazaré Santos 

§ Representantes do Conselho Municipal de Educação - 
CME. 

DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município,

Resolve:

Exonerar á pedido DESIREE MARIA ATTA, cadastro n° 
036910-7 do cargo de Procurador Jurídico, Símbolo PGM VI, da estrutura 
da Procuradoria Geral do Município - PGM, a partir de 12 de Dezembro 
de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE DEZEMBRO DE 2008.            

DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO 
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Secretaria da Administração

SE
CA

D

COMISSÃO CENTRAL DE 
AVALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS nº. 01/2008

O(a) Coordenador(a) da Comissão Central de Avalia-
ção de Documentos criada pelo Decreto Municipal 4397/2007  e 
instituída pela portaria nº 065/2007 após avaliação documental 
da CCAD e tendo os prazos de guarda  necessária acrescidos a 
Tabela de Temporalidade de Documentos da Prefeitura Municipal 
de Camaçari faz saber a quem possa interessar que, a partir do 
30.º dia subseqüente à data de publicação deste Edital, o Arquivo 
Público Municipal de Camaçari eliminará os documentos abaixo 
relacionados que já prescreveram a sua guarda legal e adminis-
trativa. Os interessados poderão requerer às suas expensas, no 
prazo citado, o desentranhamento de documentos ou cópias de 
peças do processo, mediante petição, desde que tenha respectiva 
qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à 
Comissão Central de Avaliação de Documentos.

Grupo: Finanças   Função: Contabilidade 
Sub-Função: Pagamentos 
Série Documental:
Processo de Pagamento Fornecedor
Datas-limite: 1989-1993
Quantidade (nº. de caixas ou metros lineares): 354 

caixas

Local e data: Camaçari 17 de Dezembro de 2008
Presidente da CCAD: Emerson Carlos da Silva Ma-

trícula 35789-3.

DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, 

Resolve:

Considerar exonerado LUCIANO NAZARE MARQUES MAR-
TINS, cadastro n° 036195-9, do Cargo de Gerente, Símbolo GES IV, da 
estrutura da Secretaria da Saúde - SESAU, a partir de 31 de Dezembro 
de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE DEZEMBRO DE 2008.

DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, considerando as 
informações constantes do processo administrativo nº 18411/2008, no qual 
analisa o pedido de exoneração da servidora;

Resolve:

Exonerar a pedido, FERNANDA PINHEIRO MARTINS, cadas-
tro nº 9734-0, do cargo de Médica, da estrutura da Secretaria da Saúde 
- SESAU, a partir de 31 de Outubro de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE DEZEMBRO DE 2008.

DECRETO DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, considerando as 
informações constantes do processo administrativo nº 20319/2008, no qual 
analisa o pedido de exoneração da servidora;

Resolve:

Exonerar a pedido, SIMONE MARIA GOMES SAMPAIO, 
cadastro nº 9738-8, do cargo de Médica, da estrutura da Secretaria da 
Saúde - SESAU, a partir de 30 de Novembro de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 23 DE DEZEMBRO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Provimento Efetivo da Secretaria Municipal da Saúde, os 
aprovados em concurso Público e que atenderá a chamamento na forma 
do Edital abaixo relacionado:

CARGO: 108 - FISIOTERAPEUTAS / VAGAS RESERVADAS PARA PORTADORES 
DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Nº.  Nome      N º .  I n s c .              
Classificação
01 Rafaela Ferreira dos Santos  089632  1º 

CARGO: 601 - ASSISTENTES ADMINISTRATIVO / VAGAS RESERVADAS 
PARA 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Nº.  Nome      N º .  I n s c .              
Classificação
01 Janaina Cardoso Antunes    106201  
2º

CARGO: 222 – MÉDICO GENECOLOGISTA
N°              Nome                                                                                N°. Insc.           
Classificação
01         Patricia Gomes de Farias                          099411               10°

CARGO: 601 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
N°                Nome                                                                     N°. 
Insc.            Classificação
01            Marcus Antonio do Carmo Pereira           085739               54°

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI 
09 DE DEZEMBRO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO
SECRETÁRIA DA SAÚDE

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2008

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município,

Considerando a necessidade de regularização da situação do 
quadro de Recursos Humanos da Administração Municipal Direta de acordo 
com o Regime Único Estatutário:

Considerando o resultado do Concurso Público no Edital n° 
001/2007:

RESOLVE

Nomear, em regime Estatutário, para os cargos Públicos de 
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PORTARIA Nº. 30 / 2008
DE 11 DEZEMBRO DE 2008

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CA-
MAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear a Comissão de Inspeção e Inventário, com-
posta pelos seguintes membros:

Presidente: Lucas Conceição Miranda,cadastro n°37530-2.
Membro: Marise Ferreira Silva, n°150520-3.
Membro: Valdemira Costa Chagas, cadastro n°10459.

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, EM 11 DE DEZEMBRO DE 2007.

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria da Fazenda
SE
FA

Z

SERVIDOR: MARGARIDA MARIA DOS SANTOS  MIRANDA
CADASTRO: 7421-7
PERIODO AQUISITIVO: 24/04/2002 a 10/05/2007
GOZO: 16 /Dezembro/08   a  16/março/2009

SERVIDOR: ALTAMIRA DE SOUZA SILVA
CADASTRO: 7459-4
PERIODO AQUISITIVO: 08/09/2003 a 26/09/2008
GOZO: 16 /Dezembro/08   a  16/março/2009

SERVIDOR: LUCIENE SOUZA DOS SANTOS
CADASTRO: 7379-8
PERIODO AQUISITIVO: 01/03/1996 a 28/02/2001
GOZO: 16 /Dezembro/08   a  16/março/2009

SERVIDOR: MARIA DAS GRAÇAS RABELO
CADASTRO: 7225-1
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995
GOZO: 16 /Dezembro/08   a  16/março/2009

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO 
DE LICENÇA PREMIO 

À SERVIDOR MUNICIPAL:

SERVIDOR: AUGUSTO MALAQUIAS DOS SANTOS FILHO
CADASTRO: 0562-4
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: 02 /Janeiro   a  02/abril/2009

SERVIDOR: ADMILSON GOMES LIMA
CADASTRO: 1453-5
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 06/05/1995
GOZO: 15 /Dezembro/08   a  15/março/2009

SERVIDOR: NEUZA RODRIGUES SANTOS
CADASTRO: 6724-0
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995
GOZO: 16 /Dezembro/08   a  16/março/2009

SERVIDOR: ELENILDA BRITO DA SILVA
CADASTRO: 5389-9
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: 15 /Dezembro/08   a  15/março/2009

SERVIDOR: JOSÉ BATISTA DA LUZ MARQUES
CADASTRO: 0902-8
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995
GOZO: 16 /Dezembro/08   a  16/março/2009

SERVIDOR: MARINALVA DA SILVA DA CRUZ
CADASTRO: 7208-3
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 28/05/2000
GOZO: 16 /Dezembro/08   a  16/março/2009

SERVIDOR: MARIA DIVA PEREIRA ALVES
CADASTRO: 7261-5
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1995 a 16/05/2000
GOZO: 16 /Dezembro/08   a  16/março/2009

SERVIDOR: EDLENE DAS MERCES SANTOS
CADASTRO: 7285-1
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995
GOZO: 16 /Dezembro/08   a  16/março/2009

SERVIDOR: ANA MARIA FERREIRA
CADASTRO: 2532-4
PERIODO AQUISITIVO: 17/05/1990 a 16/05/1995
GOZO: 16 /Dezembro/08   a  16/março/2009

PORTARIA Nº 30/2008
DE 24 DE NOVEMBRO DE 2008

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições, especialmente na forma da Lei Nº392, 
de 22 de Dezembro de 1997, e em atendimento ao disposto no processo 
administrativo nº 135.36, de 8 de agosto de 2008.

RESOLVE

Art. 1º Declarar reconhecida a imunidade tributária relativa aos 
impostos da competência municipal, na forma do art. 150, inciso VI, letra 
“b”, da Constituição Federal de 1988, em favor da IGREJA EVANGÉLICA 
ASSEMBLEIA DE DEUS EM VILA DE ABRANTES, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº32.327.526/0001-38, referente às atividades desenvolvidas no 
imóvel inscrito no Cadastro Imobiliário sob os números 79405-8, 93946-3, 
91024-4, 87304-7, 80904-4, 88025-6, 81530-6, 723206-3, 79030-0, 
79651-4, 88848-6, 86659-6, 87598-8, 82083-0 e 94237-5.

Parágrafo único. A Portaria será revogado, a qualquer tempo, 
caso não permaneçam satisfeitas as condições exigidas para concessão da 
imunidade, sujeitando-se o contribuinte ao pagamento do tributo a contar da 
ocorrência do fato que motivou, sem prejuízo das penalidades previstas.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, 24 DE NO-
VEMBRO DE 2008.

PAULO CEZAR GOMES DA SILVA
Secretário 

PORTARIA Nº 031/2008.
DE 24 DE NOVEMBRO DE 2008

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMA-
ÇARI, ESTADO BAHIA, no uso das atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Fica criada a Comissão para Apuração dos Saldos 
da Dívida Fundada, da Dívida Flutuante e do Ativo Realizá
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Licitações
HOMOLOGAÇÃO

A Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, torna público que no dia 15/12/2008 foi FRACASSADO 
o PREGÃO PRESENCIAL – SESAU 158/2008, que tem como objeto a 
Aquisição de Eletrodomésticos – Purificador de Água, Refrigerador 
e Televisor. Camaçari - Bahia, 15/12/2008. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CAR-
DOSO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa as licitações abaixo relacionadas:

PREGÃO Nº 136/2008 (ELETRÔNICO) - COMPEL

OBJETO: Aquisição de Livros e DVD’S para os Centros 
de Referencia em Assistência Social e a Casa de Acolhimento do 
Município de Camaçari, incluindo transporte.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 16/12/2008. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

PREGÃO Nº 148/2008 (PRESENCIAL) - COMPEL

OBJETO: Aquisição de sacolas plásticas para embalar as 
cestas Natalinas, incluindo transporte.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 16/12/2008. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

vel com a finalidade de verificar a sua posição junto aos órgãos credores, 
conforme previsto na Resolução de nº 1060/2005, de 26 de abril de 2005, do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, assim composta:

Presidente – Hermival Fonte Evangelista.
Membro     -  Guilherme de Oliveira Guimarães. 
Membro     - Astor Pompilho de Abreu.

Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2008.

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PORTARIA Nº 032/2008
DE 24 DE NOVEMBRO DE 2008

O SECRETÁRIO DA FAZENDA E O PROCURADOR GERAL 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO BAHIA, no uso das atribuições 
legais,

RESOLVEM

Art. 1º - Fica criada a Comissão para Apuração dos Sal-
dos da Dívida Ativa, com a finalidade de verificar a posição dos valores 
inscritos na Dívida Ativa Tributária e Não Tributária; os Cancelamentos e 
as Prescrições dos Créditos conforme está previsto na Resolução de nº 
1060/2005, de 26 de abril de 2005, do Tribunal de Contas dos Municípios 
do Estado da Bahia, que será composta pelos seguintes membros abaixo 
destacados:

Presidente – Carlos Mateus Guimarães Santos.
Membro     -  José Mauricio Borges de Menezes. 
 Membro     - Adriana do Nascimento Guedes.

Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2008.

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

JOSÉ ORLANDO ROCHA DE CARVALHO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO.

PORTARIA Nº 033/2008
DE 24 DE NOVEMBRO DE 2008

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CAMA-
ÇARI, ESTADO BAHIA, no uso das atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º - Fica criada a Comissão para Apuração e Confe-
rência de Caixa, composta pelos servidores abaixo relacionados, para 
sob a presidência do primeiro, apurar o montante e lavrar o Termo de 
Conferência de Caixa, conforme previsto na Resolução de nº 1060/2005, 
de 26 de abril de 2005, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
da Bahia, assim composta:

Presidente – Hermival Fontes Evangelista.
Membro     - Guilherme de Oliveira Guimarães. 
Membro     - Astor Pompilho de Abreu.

Publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2008.

PAULO CÉZAR GOMES DA SILVA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

PREGÃO Nº 149/2008 (PRESENCIAL) - COMPEL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço 
de distribuição de 20.000 (vinte mil) cestas natalinas e 120.000 (cento e 
vinte mil) quilos de frangos, a serem distribuídos às famílias carentes, 
cadastradas no Serviço Social e no Programa Bolsa Família do Município 
de Camaçari.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 10/12/2008. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

LOTE VENCEDORES 
VALOR 

GLOBAL 
(R$) 

1.  SUPERPEDIDO COMERCIAL SA 1.500,00 

2.  SUPERPEDIDO COMERCIAL SA 598,00 

3.  SUPERPEDIDO COMERCIAL SA 234,90 

4.  SUPERPEDIDO COMERCIAL SA 379,99 

5.  SUPERPEDIDO COMERCIAL SA 129,90 

6.  NJE DISTRIBUIÇÃO LTDA 244,92 

7.  SUPERPEDIDO COMERCIAL SA 94,00 

8.  NJE DISTRIBUIÇÃO LTDA 521,50 

9.  SUPERPEDIDO COMERCIAL SA 232,20 

10.  NJE DISTRIBUIÇÃO LTDA 182,50 

11.  NJE DISTRIBUIÇÃO LTDA 330,00 

12.  NJE DISTRIBUIÇÃO LTDA 42,88 

13.  NJE DISTRIBUIÇÃO LTDA 29,50 

14.  SUPERPEDIDO COMERCIAL SA 261,00 

15.  NJE DISTRIBUIÇÃO LTDA 210,80 

16.  SUPERPEDIDO COMERCIAL SA 360,00 

17.  NJE DISTRIBUIÇÃO LTDA 440,00 

18.  FRACASSADO - 

 

LOTE VENCEDOR VALOR GLOBAL (R$) 
UNICO NCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 19.270,00 
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PREGÃO Nº 149/2008 (PRESENCIAL) - COMPEL

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço 
de distribuição de 20.000 (vinte mil) cestas natalinas e 120.000 (cento e 
vinte mil) quilos de frangos, a serem distribuídos às famílias carentes, 
cadastradas no Serviço Social e no Programa Bolsa Família do Município 
de Camaçari.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 10/12/2008. LUIZ CARLOS 
CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Pregão Presencial nº 065/2008 – COSEL/EDUCAÇÃO, 
que tem como objeto o Registro de Preços para Aquisição de Materiais 
de Expediente para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, às empre-
sas V.M COMÉRCIO LTDA nos lotes 01, 03 e 05; DANFIT COMERCIAL 
LTDA no lote 02; IGT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA LTDA no lote 
04 e FG DISTRIBUÍDORA E COMÉRCIO LTDA nos lotes 06 e 07, com 
os referidos valores, conforme planilha a seguir:

único lote com o valor global de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 
Data da Homologação: 08/12/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Pregão Presencial nº 064/2008 – COSEL/EDUCAÇÃO, 
que tem como objeto o Registro de preços para aquisição de sofás para as 
unidades escolares da rede municipal de ensino à empresa 2002 DISTRI-
BUIDORA E COMÉRCIO LTDA-ME. para o único lote com o valor global 
de R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais). Data da Homologação: 
16/12/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Pregão Presencial nº 66/2008 – COSEL/EDUCAÇÃO, 
que tem como objeto Registro de Preços par Aquisição de Materiais de 
Expediente e Permanente para as Escolas da Rede Municipal de Ensino 
às empresas:

Perfazendo o valor total de R$ 14.064,60 (quatorze mil, sessen-
ta e quatro reais e sessenta centavos).Data da Homologação: 16/12/2008. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

Secretária de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa o Convite - SESAU n.º 006/2008, que tem 
como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS 
MOBILIÁRIOS DAS UNIDADES DE SAúDE DO MUNICÍPIO, à empresa: 
FOZ – COMÉRCIO SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME, 
com o valor global de R$69.833,30 (sessenta e nove mil, oitocentos e 
trinta e três reais e trinta centavos). Data da Homologação: 16/12/2008. 
EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2008

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 49, da Lei no 
8.666/93, resolve REVOGAR o processo licitatório, modalidade Pregão 
Pregão n° 18/2008, cujo objeto refere-se a aquisição de camisas para 
fardamento escolar do corpo discente da Rede Pública de Ensino de Ca-
maçari. Camaçari, 02 de dezembro de 2008. LUIZ CARLOS CAETANO 
- Prefeito Municipal

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 79/2008

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o disposto no art. 49, da Lei no 
8.666/93, resolve REVOGAR o processo licitatório, modalidade Pregão 
Presenial n° 79/2008, cujo objeto refere-se a locação de equipamentos de 
comunicação para vigilância das escolas da Rede Municipal de Ensino. 
Camaçari, 1º de dezembro de 2008. LUIZ CARLOS CAETANO - Prefeito 
Municipal.

AVISO DE  LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para conheci-
mento dos interessados o adiamento das licitações abaixo relacionadas. 
Camaçari - Bahia, 17/02/2008.

Data da Homologação: 16/12/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Pregão Eletrônico nº 069/2008 – COSEL/EDUCAÇÃO, 
que tem como objeto a aquisição de Bibliocantos confeccionados em 
Aço para as Bibliotecas da Rede Municipal de Ensino de Camaçari, 
à empresa Igor Márcio Rodrigues - Me para o único lote com o valor 
global de R$ 9.760,00 (nove mil, setecentos e sessenta reais). Data da 
Homologação: 16/12/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Pregão Presencial nº 077/2008 – COSEL/EDUCAÇÃO, 
que tem como objeto a Contratação de empresa especializada em servi-
ços gráficos, visando à confecção de materiais impressos necessários 
a realização das atividades pedagógicas das Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino de Camaçari, à empresa EDVALDO GON-
ÇALVES DOS SANTOS - ME, para o único lote com o valor global de R$ 
597.900,00 (quinhentos e noventa e sete mil e novecentos reais). Data 
da Homologação: 08/12/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas atribui-
ções, homologa o Pregão Presencial nº 075/2008 – COSEL/EDUCAÇÃO, 
que tem como objeto a aquisição de estantes dupla face em aço para 
as bibliotecas escolares da rede municipal de ensino de Camaçari, à 
empresa OFFICE COMERCIAL VAREJISTA DE ELETRO-ELETRÔNICO 
LTDA-EPP, para o único lote com o valor global de R$ 130.799,70 (cento 
e trinta mil setecentos e noventa e nove reais e setenta centavos). Data 
da Homologação: 16/12/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

O Prefeito do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o Pregão Presencial nº 076/2008 – COSEL/
EDUCAÇÃO, que tem como objeto a Contratação de empresa 
especializada em serviços gráficos de material encadernado e 
cartonado para atender as atividades e demandas Pedagógicas 
das Unidades Escolares da rede Municipal de ensino de Ca-
maçari. , à empresa WALDEMIR RIBEIRO DA SILVA-ME  para o 

LOTE VENCEDOR VALOR GLOBAL (R$) 
UNICO SOUZA TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA (EPP) 70.499,92 

 

EMPRESA LOTE VALOR (R$) 
01 Valor unitário de R$ 1,60 (hum real e sessenta centavos), 

perfazendo o valor global de R$ 160,00 (cento e sessenta 
reais). 

03 Valor unitário de R$ 0,57 (cinqüenta e sete centavos), 
perfazendo o valor global de R$ 1.140,00 (hum mil, cento e 
quarenta reais ). 

V.M COMÉRCIO LTDA. 
 

05 Valor unitário de R$ 0,07 (sete centavos), perfazendo o valor 
global de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais ). 

VALOR TOTAL 01,03 e 05 R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) 

DANFIT COMERCIAL LTDA. 02 Valor unitário de R$ 0,80 (oitenta centavos), perfazendo o 
valor global de R$ 800,00 (oitocentos reais). 

IGT DISTRIBUIDORA DE 
INFORMÁTICA LTDA. 

04 Valor unitário de R$ 0,13 (treze centavos), perfazendo o valor 
global de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais). 

06 Valor unitário de R$ 10,00 (dez reais), perfazendo o valor global 
de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). FG DISTRIBUÍDORA E 

COMÉRCIO LTDA. 07 Valor unitário de R$ 17,00 (dezessete reais), perfazendo o valor 
global de R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais ). 

VALOR TOTAL 06 e 07 R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) 
Valor total dos lotes de 01 a 07= R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais) 

 

LOTE LICITANTE VALOR 
UNITÁRIO 

QUANT. VALOR TOTAL 

01 FG DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA 
– ME 
 

R$ 1,15 (hum real 
e quinze 

centavos) 

5.000 R$ 5.750,00 
(cinco mil, 
setecentos e 
cinqüenta reais) 

02 FRACASSADO 
03 R$ 25,57 (vinte e 

cinco reais e 
cinqüenta e sete 

centavos) 

80 R$ 2.045,60 (Dois 
mil, quarenta e 
cinco reais e 
sessenta centavos) 

05 

 
 
 
 
 
IGT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA 
LTDA - EPP  
 

R$ 2,69 (dois 
reais e sessenta e 

nove centavos) 

100 R$ 269,00 
(duzentos e 
sessenta e nove 
reais) 

TOTAL DOS LOTES 03 E 05============================== 2.314,60  (Dois mil, 
trezentos e 
quatorze reais e 
sessenta centavos) 

04 VM COMÉRCIO LTDA – EPP 
 

R$ 3,00 (três 
reais) 

2.000 R$ 6.000,00 (seis 
mil reais) 

 

N.º DA LICITAÇÃO NOVA DATA E HORA DE ABERTURA 
PREGÃO N.º 154/2008 (PRESENCIAL) - COMPEL 07/01/2009 – 9 horas 
PREGÃO N.º 155/2008 (PRESENCIAL) - COMPEL 08/01/2008 – 9 horas 
PREGÃO N.º 156/2008 (PRESENCIAL) - COMPEL 09/01/2009 – 9 horas 
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Contratos

A Secretaria de Saúde do Município de Camaçari, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que na sala de reuniões da Comissão 
Setorial Permanente de Licitação – COSEL - SESAU, situada na Av. Fran-
cisco Drumond, s/nº, Térreo do prédio vermelho - Centro Administrativo, 
Camaçari-Bahia, realizará o PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 168/2008, 
cujo objeto é a Aquisição de materiais para laboratório e saboneteira para 
sabonete líquido. Abertura: 19/01/2009 às 09:00h.

Cópia do edital e seus anexos, encontram-se à disposição 
dos interessados no Portal de Compras: www.compras.camacari.com.br. 
Informações pelo telefone (71)3621- 6655 – Maria Ivonete Gomes Silva – 
Presidente em exercício da COSEL/SESAU. Camaçari – 17/12/2008.

PREGÃO PRESENCIAL – SESAU Nº 169/2008

A Secretaria de Saúde do Município de Camaçari, torna pú-
blico, para conhecimento dos interessados, que na sala de reuniões da 
Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL - SESAU, situada 
na Av. Francisco Drumond, s/nº, Térreo do prédio vermelho - Centro Admi-
nistrativo, Camaçari-Bahia, realizará o PREGÃO PRESENCIAL-SESAU Nº 
169/2008, cujo objeto é a Aquisição de Eletrodomésticos – Purificador de 
Água, Refrigerador e Televisor. Abertura: 20/01/2009 às 09:00h.

Cópia do edital e seus anexos, encontram-se à disposição 
dos interessados no Portal de Compras: www.compras.camacari.com.br. 
Informações pelo telefone (71)3621- 6655 – Maria Ivonete Gomes Silva – 
Presidente em exercício da COSEL/SESAU. Camaçari – 17/12/2008.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 529/2008. CONTRATADO: ID ARTES E 
EVENTOS LTDA - MICROEMPRESA, PREGÃO PRESENCIAL - SESAU 
N.º 159/2008. OBJETO: Aquisição de Impressos Gráficos – Agendas 
e Folders. Valor global de R$ 147.800,00 (cento e quarenta e sete mil e 
oitocentos reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2058, 2059 
e 6066; Elemento de Despesa: 3390.30.00.00; Fontes: 25 e 27. Data da 
assinatura: 08/12/2008. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

CONTRATO N.º 506/2008. CONTRATADO: CLARO S/A, 
PREGÃO PRESENCIAL - SESAU N.º 139/2008. OBJETO: Prestação de 
Serviços de Acesso à Internet e comunicação de dados em tecnologia 
móvel para utilização em 32 (trinta e dois) Notebooks ou Desktops. 
Valor global de R$ 34.521,00 (trinta e quatro mil, quinhentos e vinte e um 
reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2015, 2058, 2059, 6058 e 
6066; Elemento de Despesa: 3390.30.00.00; Fontes: 25, 25, 26 e 27. Data 
da assinatura: 09/12/2008. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

CONTRATO Nº 531/2008. CONTRATADO: SOUZA TRANS-
PORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA (EPP). LICITAÇÃO: Pregão 
Presencial nº 149/2008 – COMPEL. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em serviço de distribuição de 20.000 (vinte mil) cestas 
natalinas e 120.000 (cento e vinte mil) quilos de frangos, a serem distribu-
ídos às famílias carentes, cadastradas no Serviço Social e no Programa 
Bolsa Família do Município de Camaçari. DOTAÇÃO ORÇAMEN-

TÁRIA: Projeto Atividade: 6070; Elementos de Despesa: 3.3.90.39; Fonte: 
00. DATA DA ASSINATURA: 10/12/2008. LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 527/2008. CONTRATADO: EDVALDO 
GONÇALVES DOS SANTOS – ME. LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 
077/2008 – COSEL/EDUCAÇÃO. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em serviços gráficos, visando à confecção de materiais 
impressos necessários a realização das atividades pedagógicas das 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Camaçari. Valor 
global de R$ 597.900,00 (quinhentos e noventa e sete mil e novecentos 
reais). Dotação Orçamentária: Projetos/Atividades: 6007 e 6008; Elemento 
de despesa: 3.3.90.39; Fonte: 0193.030. Data da assinatura: 10/12/2008. 
LUIZ CARLOS CAETANO.

CONTRATO Nº 526/2008. CONTRATADO: Waldemir Ribeiro 
da Silva LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 076/2008 – COSEL/EDUCA-
ÇÃO. OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços grá-
ficos de material encadernado e cartonado para atender as atividades 
e demandas Pedagógicas das Unidades Escolares da rede Municipal 
de ensino de Camaçari. Valor global de R$ 600.000,00 (seiscentos mil 
reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6007/6008; Elemento 
de despesa: 3.3.90.39; Fonte: 0193.030. Data da assinatura: 10/12/2008. 
LUIZ CARLOS CAETANO

.
CONTRATO N.º 513/2008. CONTRATADA: EXECUTIVA CO-

MÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, 
LICITAÇÃO: Pregão Presencial - SESAU Nº 151/2008. OBJETO: Aquisição 
de Copiadora Digital. Valor global de R$ 6.600,00 ( seis mil e seiscentos 
reais) para o único lote. Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2058; 
Elemento de Despesa: 4490.52.00.00; Fonte: 27. Data da assinatura: 
08/12/2008. EFIGÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

CONTRATO N.º 534/2008. CONTRATADA: FOZ – COMÉRCIO 
SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO LTDA – ME, LICITAÇÃO: Convite 
- SESAU Nº 006/2008. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada 
na Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva nos Mobiliários das 
Unidades de Saúde do Município de Camaçari – Bahia. Valor global de 
R$69.833,30 (sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta 
centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 6058; Elemento de 
Despesa: 3390.39.00.00; Fonte: 26. Data da assinatura: 17/12/2008. EFI-
GÊNIA DE FÁTIMA CARDOSO.

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 248/2008. FORNECEDOR: FG DISTRIBUIDORA 
E COMERCIO LTDA- ME. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
037/2008. OBJETO: PARA FORNACIMENTO DE UTESÍLIOS DE CO-
ZINHA (EM PLASTICO). VALOR GLOBAL DE R$ 91.500,00 (noventa e 
hum mil e quinhentos reais). DATA DA ASSINATURA: 21/11/2008. LUIZ 
CARLOS CAETANO - PREFEITO DE CAMAÇARI.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/RE-
GISTRO DE PREÇOS Nº 249/2008. FORNECEDOR: A BAHIANA EM-
BALAGENS LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2008. 
OBJETO: PARA FORNACIMENTO DE UTESÍLIOS DE COZINHA (EM 
PLASTICO). VALOR GLOBAL DE R$ 125.900,00 (cento e vinte e cinco 
mil e novecentos reais). DATA DA ASSINATURA: 21/11/2008. LUIZ 
CARLOS CAETANO - PREFEITO DE CAMAÇARI.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 250/2008. FORNECEDOR: PAPELON ARTIGOS PARA 
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ESCRITÓRIO LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2008. 
OBJETO: PARA FORNACIMENTO DE UTESÍLIOS DE COZINHA (EM 
PLASTICO). VALOR GLOBAL DE R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos 
reais). DATA DA ASSINATURA: 21/11/2008. LUIZ CARLOS CAETANO - 
PREFEITO DE CAMAÇARI.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGIS-
TRO DE PREÇOS N.º 251/2008. FORNECEDOR: MIRIAN DOS SANTOS 
SENNA - ME. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2008. OBJETO: 
PARA FORNACIMENTO DE UTESÍLIOS DE COZINHA (EM PLASTICO). 
VALOR GLOBAL DE R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinqüenta reais). 
DATA DA ASSINATURA: 21/11/2008. LUIZ CARLOS CAETANO - PRE-
FEITO DE CAMAÇARI.

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 130/2008. FORNECEDOR : NJE DISTRIBUIÇÃO 
LTDA. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2008 . AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS). VALOR GLOBAL DE R$ 
30.618,00 (TRINTA MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS): DATA DA 
ASSINATURA: 25/07/2008. LUIZ CARLOS CAETANO – PREFEITO DE 
CAMAÇARI.

Extratos de Termos Aditivos e Contratos

Contrato n° 445/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: EVERALDINO 
ANDRADE DE MENEZES; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de 
produtores da agricultura familiar para doação a instituições sociais que 
atendem pessoas em situação de insegurança alimentar.; Prazo: 12 (doze) 
meses e terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 
(quatro  mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP.; Pa-
gamento:  o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir 
da protocolização da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP 
;Recurso Financeiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 
33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   Assinatura: 03/11/2008; Domingos 
Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 471/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: FABIO CAR-
DOSO VASCONCELOS; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de 
produtores da agricultura familiar para doação a instituições sociais que 
atendem pessoas em situação de insegurança alimentar.; Prazo: 12 (doze) 
meses e terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 
(quatro  mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP.; Pa-
gamento:  o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir 
da protocolização da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP 
;Recurso Financeiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 
33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   Assinatura: 17/11/2008; Domingos 
Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 493/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: URBANO SAN-
TANA NEVES; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da 
agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas 
em situação de insegurança alimentar.; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio 
na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP.; Pagamento:  o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP ;Recurso Financeiro: Pro-
jeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   
Assinatura: 03/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 498/2008; Contratante: Município de Cama-

çari – Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: WASHING-
TON LUIS SOUZA SILVA; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de 
produtores da agricultura familiar para doação a instituições sociais que 
atendem pessoas em situação de insegurança alimentar.; Prazo: 12 (doze) 
meses e terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 
(quatro  mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela SEAP.; Pa-
gamento:  o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados a partir 
da protocolização da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP 
;Recurso Financeiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 
33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   Assinatura: 03/11/2008; Domingos 
Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 500/2008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: ZULMIRA RIBEIRO 
ARAUJO; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da 
agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas 
em situação de insegurança alimentar.; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio 
na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP.; Pagamento:  o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP ;Recurso Financeiro: Pro-
jeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   
Assinatura: 03/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 446/2008; Contratante: Município de Camaçari 
– Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: DANIELA CRIS-
TINA DE ALMEIDA ARAUJO; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios 
de produtores da agricultura familiar para doação a instituições sociais 
que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar.; Prazo: 12 
(doze) meses e terá inicio na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 
4.000,00 (quatro  mil reais), de acordo com a planilha apresentada pela 
SEAP.; Pagamento:  o pagamento será efetuado em ate 20 dias, contados 
a partir da protocolização da nota fiscal avulsa devidamente atestada pela 
SEAP ;Recurso Financeiro: Projeto Atividade: 6098; Elemento de Despe-
sa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   Assinatura: 28/11/2008; Domingos 
Barbosa Neto – Município.

Contrato n° 502/2008; Contratante: Município de Camaçari – 
Secretaria de Agricultura e Pesca -SEAP: Contratado: SERGIO AROUCA 
DE MENEZES; Objeto: aquisição de gêneros alimentícios de produtores da 
agricultura familiar para doação a instituições sociais que atendem pessoas 
em situação de insegurança alimentar.; Prazo: 12 (doze) meses e terá inicio 
na data da assinatura; Preço: valor é de R$ 4.000,00 (quatro  mil reais), de 
acordo com a planilha apresentada pela SEAP.; Pagamento:  o pagamento 
será efetuado em ate 20 dias, contados a partir da protocolização da nota 
fiscal avulsa devidamente atestada pela SEAP ;Recurso Financeiro: Pro-
jeto Atividade: 6098; Elemento de Despesa: 33.90.32;Fonte de Recurso: 12;   
Assinatura: 28/11/2008; Domingos Barbosa Neto – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Serviços n° 
766/2007; Contratante: Município de Camaçari, Contratado: Empresa 
Souza Transporte e Locação de Veículos Ltda. Objeto: Alterar o item 2.1 
da cláusula Segunda e o item 4.2 da Cláusula Quarta, do  instrumento 
Original; Prazo: Será de 12 meses, contados a partir da data de assina-
tura deste Termo Aditivo; Preço: Considerando a prorrogação de prazo 
contida  na Cláusula Segunda, do presente Termo Aditivo, valor global, 
proporcional, estipulado para o referido Instrumento é de R$ 100.700,00 
(cem mil e setecentos reais). Fica mantida a forma de pagamento prevista 
na cláusula Segunda, do Contrato original. Assinatura: 01/12/2008; - Luiz 
Carlos Caetano – Município.
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Atos do Poder Legislativo
LEI Nº 941 /2008

Em 09 de dezembro de 2008

Institui o Dia Municipal do Orgulho Gay 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 

Faz saber que o Plenário aprovou  e o senhor prefeito sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica instituído o Dia Municipal do Orgulho Gay, a ser 
celebrado anualmente no dia 28 de junho.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, 09 DE Dezembro DE 2008

LUIZA COSTA MAIA
Presidente

LEI No.   942  / 2008
Em 09 de dezembro de 2008

Determina sobre a obrigatoriedade 
do fornecimento de protetor solar aos 
servidores da limpeza pública (garis) 
do município de Camaçari.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber ao plenário aprovou e o senhor prefeito sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1°. A empresa deverá fornecer gratuitamente protetor solar 
aos servidores de limpeza pública municipal (garis), cujas atividades são 
desenvolvidas em ambiente externo, com exposição à radiação solar.

Art. 2°. O filtro solar fornecido para os trabalhadores, deverá ter 
FPS (fator de proteção solar) 15 (quinze) ou mais, como também oferecerem 
proteção completa para os raios UV-A e raios UV-B.

Parágrafo único. Os servidores deverão ter orientação sobre 
como e quando usar o produto determinado no art. 2º. desta Lei.

Art. 3°. As despesas relacionadas com a execução desta Lei 
correrão por conta da empresa a qual os servidores de limpeza pública 
estão vinculados.

Art. 4º. Deixar de cumprir as determinações desta Lei acarretará 
multa de R$ 300,00 (trezentos reais) e a cada reincidência o valor terá 
acréscimo de 50%. 

Art. 5°. Entrará esta lei em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, 09 DE DEZEMBRO DE 2008

LUIZA COSTA MAIA
Presidente

e sessenta e nove reais e cinqüenta e um centavos).  Correspondendo a 
15,61% fica anexa nova planilha Contratual, tendo em vista o acréscimo 
de valor constante no presente Termo Aditivo, conforme informações da 
SEFAZ. Fica mantida a forma de pagamento prevista na Cláusula Quarta 
do Contrato original Assinatura: 03/11/2008; - Luiz Carlos Caetano – 
Município.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Ser-
viços n° 555/2007; Contratante: Município de Camaçari Contratado: 
Empresa ACMAV Administração de Serviços Ltda. Objeto: Alterar o item 
2.1 da Cláusula Segunda e o item 3.2 da Cláusula Terceira, do Instrumento 
Original; Prazo: Será de 12(doze) meses, contados a partir da data de 
assinatura deste Termo Aditivo. Preço: Considerando a prorrogação de 
prazo contida na Cláusula Segunda, o valor global, proporcional, estipulado 
para o referido Instrumento é de R$ 9.006.437,16(nove milhões, seis mil, 
quatrocentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos). Fica mantida a 
forma de pagamento prevista na Cláusula Segunda do Contrato original; 
Assinatura: 0110/2008; - Luiz Carlos Caetano – Município.

EXTRATO STT

Contrato n° 043/2008; Contratado: Empresa Midia Publicida-
de Ltda; Objeto: contratação  de empresa especializada em publicidade e 
propaganda, para produção e veiculação da campanha educativa denomi-
nada “Verão Seguro” e das ações institucionais da  STT,  mediante regime 
de empreitada por preço unitário, conforme planilha descritiva e quantitativa 
.; Valor global estimado : o valor   será de R$ 38.100,00 (trinta e oito mil e 
cem reais),; Prazo Vigência : 03 (três) meses a partir da assinatura deste 
contrato;  Dotação Orçamentária : Projeto Atividade: 2052: Elemento 
de Despesa; 339039; Fonte :00;Assinatura: 26/06/2008;  FRANCISCO 
CARLOS FRANCO REIS- Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Ser-
viço n° 655/2007; Contratante: Município de Camaçari, Contratado: 
Empresa Radial Locação e Sonorização Ltda. Objeto: Alterar o item 2.1 
da Cláusula Segunda e o item 3.2 da Cláusula Terceira, do  instrumento 
Original; Prazo: Será de 12 meses, contados a partir da data de assinatura 
deste Termo Aditivo; Preço: Considerando a prorrogação de prazo contida  
na Cláusula Segunda, do presente Termo Aditivo, valor global, proporcional, 
estipulado para o referido Instrumento é de R$ 71.899,92 (setenta e um 
mil,oitocentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos). Fica 
mantida a forma de pagamento prevista na cláusula Segunda, do Contrato 
original. Assinatura: 03/11/2008; - Luiz Carlos Caetano – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço n° 296/2008; Contratante: Município de Camaçari, Contratado: 
Empresa Gráfica e Editora Litoral Norte Ltda. Objeto: Alterar o Cláusula 
Terceira e o caput da Cláusula Quinta, do  instrumento Original; Prazo: 
Será de 02 meses, contados a partir da data de assinatura deste Termo 
Aditivo; Preço: fica acrescido, através  do presente Termo Aditivo, o valor de 
R$ 18.538,08 (dezoito mil, quinhentos e trinta e oito reais e oito centavos).  
Correspondendo a 24,25% fica anexa nova planilha Contratual, tendo em 
vista o acréscimo de valor constante no presente Termo Aditivo, conforme 
informações da SECAD. Fica mantida a forma de pagamento prevista na 
Cláusula Quarta do Contrato original Assinatura: 14/10/2008; - Luiz Carlos 
Caetano – Município.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Aquisição de 
Serviço n° 224/2008; Contratante: Município de Camaçari, Contratado: 
Empresa Marelli Moveis para Escritório Ltda. Objeto: Alterar a Cláusula 
Terceira, do Instrumento Original; Preço: fica acrescido, através do presente 
Termo Aditivo, o valor de R$ 15.269,51(quinze mil duzentos 
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COMISSÃO DE REFORMA DO REGIMENTO INTERNO
CÂMARA DE VEREADORES DE CAMAÇARI

LUIZA COSTA MAIA
Presidente

JANETE APARECIDA ARAúJO E SILVA
Vice-presidente/ Presidente da Comissão

GIOVANNI FERREIRA D’ERRICO
1º Secretário

ANITA DE SANT’ANA NEVES
2ª Secretária

JOSÉ MATOS DOS REIS
Relator da Comissão

      
Vereador(as) membros da Comissão:

MARIA DO CARMO SIQUEIRA
CLEBER ALVES DE JESUS
JOÃO LUIZ SILVA SANTOS

JAIR COSTA 
JOSÉ DE ELIZIO OLIVEIRA SOBRINHO

MARIA DEL CARMEN L. AZCONA SOUZA
PEDRO RIBEIRO DE FREITAS FILHO

APRESENTAÇÃO

O princípio democrático que conforma a estrutura do regime 
brasileiro da Constituição de 1988 foi base perene para a criação do 
novo Regimento Interno da Câmara Municipal de Camaçari, instrumento 
normativo, pautado pelos valores de soberania popular, participação e 
pluralismo.

Através de uma técnica legislativa moderna, lastreada no 
conceito de devido processo legislativo constitucional, nos preceitos de 
hierarquia, competência e criação de normas de interesse local, o diploma 
em destaque assegura a participação efetiva dos edis nas deliberações 
políticas que resultam na criação de leis, resoluções e tantos outros 
instrumentos normativos, consagrando de forma absoluta o princípio da 
colegialidade. 

Considerando que o poder emana do povo e seu exercício 
se concretiza pelos representantes eleitos, e sem preterir as formas de 
participação direta na vida legiferante, o novo Regimento contempla efe-
tivas formas de participação popular, dotando o processo legislativo de 
mecanismos consentâneos com o ideal de respeito às diversas matizes 
ideológicas presentes na sociedade civil.

O processo legislativo também foi objeto de extensa revisão, 
assim, mudanças nas regras referentes à iniciativa, discussão e aprovação 
das normas que foram esculpidas.

 
De outra quadra, os procedimentos legislativos, ordinário, 

sumário e especial  também foram adaptados ao estado da arte con-
temporânea, incluindo de forma definitiva a utilização de ferramentas 
digitais para garantir o bom desenvolvimento da função típica da Câmara 
Municipal, legislar. 

Expedido através de resolução, instrumento normativo próprio 
de assembléias, o novel Regimento Interno é resultado de um esforço pe-
rene dos membros do Poder Legislativo Municipal, imbuídos pelos ideais 
de pluralidade, autodeterminação municipal, fraternidade, solidariedade, 
igualdade e justiça. 

Camaçari, Sala das Sessões, 01 de dezembro de 2008

Luiza Costa Maia
Presidente

Janete Aparecida Araújo e Silva
Vereadora - PMDB

Presidente da Comissão de Reforma do Regimento Interno

José Matos dos Reis
Vereador - PDT

Relator da Comissão de Reforma do Regimento Interno

ÍNDICE

RESOLUÇÃO Nº  013/2008
De 08 de dezembro de 2008

“Aprova a Reforma do Regimento Interno 
da Câmara de Vereadores do Município de 
Camaçari e dá Outras providências”.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE VEREADORES DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atri-
buições legais e tendo em vista os estudos de reforma do Regimento 
Interno desta Casa, procedida pela Comissão Especial criada para este 
fim, faz saber que o Plenário aprovou a seguinte Resolução:

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Capítulo I
DA SEDE

Art. 1º - A Câmara Municipal tem sua sede em edifício próprio, 
situado no Município, para tal fim destinado.

§1º.  Consideram-se nulas as sessões da Câmara realizadas 
fora da sua sede, quando não autorizadas por dois terços (2/3) dos Ve-
readores.

§2º. Somente por deliberação do Presidente, mediante Reso-
lução Administrativa e quando o interesse público exigir poderá o recinto 
das sessões da Câmara ser utilizado para outros fins, que não os da sua 
finalidade.

Capítulo II
DAS SESSÕES LEGISLATIVAS

Art. 2º. A Câmara dos Vereadores reunir-se-á durante as 
sessões legislativas:

I. ordinárias,  às terças e às quintas-feiras, com início dos tra-
balhos às 16h (dezesseis horas), a partir de quinze de fevereiro até trinta 
de junho e a partir de primeiro de agosto até quinze de dezembro;

II. extraordinárias,  quando da convocação:
a) pelo Presidente;
b) pela maioria dos Vereadores;
c) pelo Prefeito Municipal.

§1º. As reuniões marcadas para a data a que se refere o inciso I 
deste artigo serão transferidas para o primeiro dia útil subseqüente, quando 
recaírem em sábados, domingos ou feriados.

Capítulo III
DO PODER LEGISLATIVO

Seção I
Da Posse dos Vereadores

Art. 3º -  O candidato diplomado Vereador apresentará à Mesa 
Diretora, pessoalmente ou por intermédio de seu Partido Político, até o dia 
da posse para cada Legislatura, o diploma expedido pela Justiça Eleitoral, 
a comunicação de seu nome parlamentar e a legenda partidária e a sua 
declaração pessoal de bens.

Parágrafo único. Caberá à 2ª Secretária da Mesa, organizar a 
relação dos Vereadores diplomados, devendo concluí-la até a instalação 
da Sessão de posse.
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Art. 4º - Às 16h (dezesseis horas) do dia 1º de janeiro, do 
primeiro ano de cada Legislatura, os candidatos diplomados Vereadores 
reunir-se-ão na sede da Câmara para ato posse e para a eleição da Mesa 
Diretora. 

§1º. O candidato diplomado Vereador com maior número de 
mandatos assumirá a direção dos trabalhos e, em caso de igualdade, 
aquele mais idoso.

§2º. Aberta a Sessão, o Presidente convidará dois candidatos 
diplomados Vereador, preferencialmente de partidos políticos diferenciados, 
para secretariarem os trabalhos. Em seqüência, proclamará os nomes cons-
tantes da relação a que se refere o parágrafo único do artigo anterior. 

§3º. Examinadas e decididas, pelo Presidente, as reclamações 
atinentes à relação nominal, após o juramento solene, será dada posse 
aos diplomados no cargo de Vereador.

§4º. Para o compromisso solene, o Presidente convocará 
todos os diplomados que, de pé, prestem o seguinte juramento: “Prometo 
manter, defender e cumprir a Constituição Federal, a Estadual e a Lei 
Orgânica Municipal, observar as leis, promover o bem geral do povo de 
Camaçari, desempenhando com lealdade o mandato que me foi conferido, 
defendendo a integridade e a autonomia do Município”. Em ato contínuo, 
feita a chamada nominal, cada 

Vereador, ainda de pé, ratificará o juramento dizendo: “Assim 
prometo” e, em seguida, sentará. 

§5º. O texto do compromisso e o ritual de juramento não po-
derão ser modificados. 

§6º. O Vereador não empossado na forma prevista neste 
artigo poderá em sessão posterior prestar o compromisso junto à Mesa 
Diretora, exceto nos períodos de recesso da Câmara, quando o fará pe-
rante o Presidente. 

§7º. Salvo motivos de força maior, caso fortuito e enfermidade, 
devidamente comprovados, a posse dar-se-á no prazo de até trinta dias 
da Sessão a que se refere este artigo, prorrogável por igual período, a 
requerimento do interessado, sob pena de perda do mandato e da con-
vocação do suplente. 

§8º. Não se considera investido no mandato de Vereador aque-
le que deixar de prestar o compromisso nos estritos termos regimentais. 

§9º. O Presidente fará publicar a relação dos Vereadores 
investidos de mandato.

Seção II
Da Formação e da Eleição da Mesa Diretora

 Art. 5º -  Empossados os Vereadores e havendo quorum 
proceder-se-á a composição da Mesa Diretora da Câmara, com a eleição 
do Presidente, do Vice-presidente, do 1º Secretário, do 2º Secretário, do 1º 
suplente e do 2º suplente, assegurando-se a proporcionalidade partidária 
sempre que possível.

§1º. A eleição da Mesa para o segundo biênio ocorrerá no dia 
15 de dezembro do segundo ano de cada Legislatura, considerando-se 
automaticamente empossados, os eleitos no dia 1º de janeiro do ano sub-
seqüente, da em que ocorrerá a transmissão dos cargos, com  lavratura 
do respectivo termo. 

§2º. Qualquer componente da Mesa, inclusive o Presidente, 
poderá candidatar-se a qualquer outro cargo para a composição da Mesa 
Diretora no segundo biênio da Legislatura vigente, sendo vedada à reeleição 
para o mesmo cargo. 

Art. 6º - A eleição dos membros da Mesa far-se-á por voto 
nominal, exigida maioria absoluta de votos e observadas as seguintes 
formalidades: 

I. Apresentação e registro das chapas, até três horas antes 

do horário marcado para o início da sessão, para a composição da Mesa no 
primeiro biênio, e até um dia antes para a composição do segundo biênio, 
prevalecendo o horário e o dia registrados pela Secretaria.

II. As chapas deverão ser completas, contendo o nome de todos 
os candidatos,            com os respectivos cargos pleiteados, conforme 
modelo fornecido pela Secretaria. 

III. Fica expressamente proibida a participação de candidato 
em mais de uma chapa, caso em que será automaticamente excluído das 
chapas e impedido de se candidatar a qualquer cargo no pleito, restando-
lhe tão-somente o direito de voto.

IV. Ao verificar a multiplicidade de candidaturas de um mesmo 
Vereador, o 1º Secretário excluirá o seu nome das chapas envolvidas e 
solicitará que os candidatos a Presidente destas chapas apresentem nomes 
substitutivos ao do excluído até uma hora antes do horário marcado para 
o início da sessão, sob pena delas não concorrerem à eleição. 

V. Aberta a Sessão, far-se-á chamada nominal dos Vereadores 
para a verificação do “quorum”.

VI. Cada Vereador, atendendo ao chamado, declarará seu voto 
oralmente em Plenário, que será anotado pelo vereador designado;

VII. Terminada a votação, um dos vereadores designados pelo 
Presidente procederá a contagem dos votos e verificar se a quantidade 
existente coincide com o número de votantes;

VIII. A leitura das chapas com os nomes votados será feito em 
voz alta e os votos proclamados pelo Presidente;

IX. Os eleitos tomarão posse conforme este Regimento.
    
Art. 7º - Quando não for alcançada a maioria absoluta na 

primeira votação, observar-se-á o seguinte procedimento:
 

I. Realizar-se-ão nova eleição até o limite de uma, entre as 
duas chapas mais votadas e no prazo de até trinta minutos contados da 
proclamação do resultado da primeira votação, sem qualquer tolerância 
de tempo. 

II. No caso de empate entre as mais votadas, em qualquer situ-
ação, vencerá a chapa que apresente o candidato a Presidente com maior 
número de mandatos de vereador e, permanecendo o empate, vencerá a 
que tiver o postulante ao cargo de Presidente mais idoso.

TÍTULO II
DOS ÓRGÃOS DA CÂMARA

Capítulo I
DA MESA

Seção I
Disposições Gerais

Art. 8º - É incumbência da Mesa Diretora a direção dos trabalhos 
legislativos e dos serviços administrativos da Câmara de Vereadores. 

§1º. Perderá o lugar de membro da Mesa aquele que deixar 
de comparecer a cinco sessões ordinárias consecutivas, sem causa 
justificada.

§2º. Os membros da Mesa poderão ser destituídos ou afasta-
dos dos cargos por irregularidades apuradas por Comissão Especial nos 
termos deste Regimento.

§3º. A destituição de membros da Mesa, isoladamente ou em 
conjunto, dependerá de resolução de dois terços (2/3) dos membros da 
Câmara, assegurado o direito de defesa, devendo a representação ser 
subscrita, obrigatoriamente, pelo Vereador ou Vereadores denunciantes.

Art. 9º - À Mesa compete, dentre outras atribuições a ela 
estabelecidas:

I. Organizar e remeter ao Executivo, no prazo legal, a proposta 
do orçamento da Câmara, a ser incorporada ao Projeto de Lei Orçamen-
tária.

II. Apresentar projeto de lei relativo à criação, modificação, 
extinção e remuneração dos cargos integrantes do Quadro de Servido
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res da Câmara. 
III. Licenciar Vereador ou Vereadora por motivo de doença. 
Licenciar Vereadora por motivo de gravidez. 
IV. Propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo estadual ou municipal, em face da Constituição do Estado, 
cabendo-lhe conhecer e examinar a representação de qualquer munícipe 
sobre a matéria. 

V. Fixar diretrizes para a divulgação das atividades da Câ-
mara. 

VI. Encaminhar ao Tribunal de Contas dos Municípios a pres-
tação de contas do Poder Executivo e do Poder Legislativo.

VII. Apresentar à Câmara, na sessão de encerramento do ano 
legislativo, resenha dos trabalhos realizados, precedida de sucinto relatório 
sobre o seu desempenho.

Seção II
Da Presidência

Art. 10º - O Presidente é o representante da Câmara quando 
ela se pronuncia coletivamente e o supervisor dos seus trabalhos e da sua 
ordem, nos termos deste Regimento.

Art. 11 - São atribuições do Presidente: 

I. Representar a Câmara Municipal, inclusive em juízo; 
II. Zelar pelas prerrogativas parlamentares, pela independência 

do Poder Legislativo e pelo nome da Câmara; 
III. Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e 

administrativos da Câmara; 
IV. Baixar Decretos, Portarias, Resoluções e demais Atos 

Administrativos             necessários ao bom andamento da gestão admi-
nistrativa da Câmara. 

V. Exercer os atos de provimento funcional, incluindo os de 
nomeação, de exoneração, de demissão e  de aposentadoria; 

VI. Autorizar a instauração de processo administrativo discipli-
nar e aplicar as sanções cabíveis; 

VII. Interpretar, cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno; 
VIII. Promulgar as leis, na hipótese de sanção tácita ou rejeição 

do veto, bem como as resoluções e decretos legislativos; 
IX. Declarar a extinção do mandato de Prefeito, de Vice-Prefeito 

e de Vereadores, nos casos previstos em Lei; 
X. Exercer gestão orçamentária, requisitando os numerários; 
XI. Designar comissões de representação; 
XII. Executar as deliberações do Plenário; 
XIII. Assinar as atas das sessões, editais, resoluções adminis-

trativas e demais expedientes da sua competência. 
XIV. Presidir a sessão de eleição da Mesa Diretora do período 

legislativo seguinte e dar posse aos eleitos; 
XV. Autorizar qualquer Vereador a falar sentado; 
XVI. Suspender a Sessão quando necessário; 
XVII. Nomear Comissão Especial; 
XVIII. Convocar as sessões da Câmara; 
XIX. Desempatar as votações, quando simbólicas ou nomi-

nais, contando-se a sua  presença, em qualquer caso, para efeito de 
“quorum”; 

XX. Aplicar censura verbal a qualquer Vereador; 
XXI. Interromper o orador que se desviar de questão previa-

mente estabelecida, descumprir este Regimento, ou ultrapassar o prazo 
regimental de oratória; 

XXII. Convidar qualquer Vereador a se retirar do Plenário 
quando perturbar a ordem; 

XXIII. Deferir a retirada de proposições ou qualquer outro ex-
pediente da pauta do dia, a requerimento de interessado legitimado, nos 
termos desse Regimento; 

XXIV. Despachar requerimentos; 
XXV. Determinar o arquivamento ou desarquivamento de 

proposições, após consulta à Mesa Diretora; 
XXVI. Convidar o relator ou membro de Comissão, para escla-

recer sobre a matéria objeto de parecer; 
XXVII. Tomar conhecimento das matérias pertinentes à Câmara 

a serem divulgadas por Vereadores, assessores, servidores ou contratados 
pela Casa; 

XXVIII. Dar posse aos Vereadores e aos suplentes, bem como 
ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, nos termos regimentais; 

XXIX. Atender requerimento de Vereador sobre informações 

solicitadas, após aprovação do Plenário;
XXX. Dar acesso aos documentos de receita e despesa da 

Câmara; 
XXXI. Assinar correspondências de sua competência e em 

nome da Câmara; 
XXXII. Ordenar as despesas da Câmara Municipal, assinar 

cheques nominativos ou ordens de pagamento, juntamente com o Coor-
denador Financeiro ou Tesoureiro; 

XXXIII. Colocar à disposição do Plenário, até o dia 30 de 
cada mês subseqüente, o balancete relativo aos recursos recebidos e às 
despesas realizadas no mês anterior; 

XXXIV. Proceder a devolução, à Tesouraria da Prefeitura Muni-
cipal, do saldo de Caixa existente na Câmara, ao final de cada exercício; 

XXXV. Requisitar o policiamento para assegurar a ordem no 
recinto das sessões; 

XXXVI.   Apresentar à Câmara, na última sessão do ano legis-
lativo, uma sinopse dos trabalhos realizados naquele ano; 

§1º.  O Presidente não poderá na qualidade de membro da 
Mesa, oferecer proposições e votar em Plenário, exceto para desempatar 
o resultado de votação simbólica ou nominal. 

§2º. Para tomar parte em qualquer discussão, o Presidente 
será substituído nos termos regimentais e não reassumirá a presidência 
enquanto a matéria estiver em debate. 

§3º.  O Presidente poderá a qualquer momento, de sua cadeira, 
apresentar comunicação de interesse geral ou de interesse da Câmara 
ao Plenário. 

§4º.  O Presidente poderá delegar, ao Vice-presidente, com-
petência que lhe seja própria.

Art. 12 - Compete ao Vice-presidente:
I. Substituir o Presidente da Câmara em suas faltas, ausências, 

impedimentos e licenças, com todas  as obrigações, direitos e vantagens 
que lhes forem peculiares; 

II. Promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as resoluções e 
os decretos legislativos sempre que o Presidente, mesmo que em exercício, 
deixar de fazer no prazo estabelecido; 

III. Promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as leis quando 
o Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara, sucessivamente, tenham 
deixado de fazê-lo, sob pena de perda do mandato de membro da Mesa.

§1º.  Sempre que o Presidente tiver de se ausentar do Estado 
por mais de quinze dias, passará o exercício da presidência ao Vice-
presidente ou, na ausência deste, ao 1º Secretário. 

§2º.  No início dos trabalhos de cada Sessão, não se achando 
o Presidente no recinto, a direção dos trabalhos será exercida, sucessiva-
mente e ordinalmente, pelos membros da Mesa.

Seção III
Da Secretaria

Art. 13 - Compete ao 1º Secretário:
I. Superintender os serviços administrativos da Secretaria, além 

das atribuições que decorram desta competência; 
II. Supervisionar e instruir a redação das atas, ler toda a 

matéria do expediente que se tenha de deliberar e lhe dar a destinação 
regimental; 

III. Fiscalizar os pagamentos das despesas ordinárias ou de 
qualquer outra natureza, da Câmara; 

IV. Recolher e guardar, em boa ordem, as proposições e suas 
emendas e os pareceres das Comissões;

V. Encaminhar processos às Comissões através de carga, 
exigindo sua devolução no prazo regimental; 

VI. Autenticar os papéis sob a sua guarda, assim como as 
cópias e as certidões que forem solicitadas à Câmara; 

VII. Dirigir e organizar as publicações dos trabalhos da Câmara 
e assiná-los quando necessário; 

VIII. Expedir convite para as Sessões, de acordo com as 
instruções do Presidente;

IX. Substituir o Vice-Presidente nos casos de ausência ou 
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de impedimentos; 
X. Dar, aos Vereadores, esclarecimentos verbais ou escritos, 

sobre qualquer matéria que se relacione com a Secretaria.

Art. 14 - São atribuições do 2° Secretário:
I. Substituir o 1º Secretário em suas faltas ou impedimentos e 

auxiliá-lo nos trabalhos a seu cargo; 
II. Fazer a chamada dos Vereadores nas votações nominais e 

nas demais hipóteses regimentais; 
III. Fazer a leitura das atas e as assinar, após o 1º Secretá-

rio; 
IV. Contar os votos nas deliberações da Câmara e fazer as 

listas das votações nominais; 
V. Cronometrar a duração dos expedientes e do tempo dos 

oradores, anunciando-lhes o início e o término de seu tempo; 
VI. Proceder a verificação de quorum e informar ao Presi-

dente. 

Parágrafo único. Nas Sessões, os Secretários e os seus su-
plentes substituir-se-ão conforme suas posições ordinais e assim ocorrerá 
a substituição do Presidente, nos casos de ausência do Vice-presidente. Na 
ausência dos suplentes, o Presidente convocará Vereadores para substituir 
os Secretários faltosos.

SEÇÃO IV
Das Contas da  Mesa

Art. 15 -  As contas da Mesa da Câmara são compostas de:
I. Balancetes mensais, contendo as verbas recebidas e as 

aplicadas, que deverão ser apresentados ao Plenário da Câmara pelo 
Presidente, até o dia 30 do mês seguinte ao vencido; 

II. Balanço geral anual, que deverá ser enviado até o dia 15 
de junho ao Tribunal de Contas dos Municípios.

Art. 16 - Os balancetes mensais, assinados pelo Presidente, 
e o balanço anual, assinado pela Mesa, serão publicados no órgão oficial 
de imprensa do Município e afixados no saguão da Câmara para conhe-
cimento geral.

Capítulo II
DA ASSESSORIA PARLAMENTAR

Art. 17 - A Assessoria Parlamentar terá por finalidade promover, 
em colaboração com os demais servidores e contratados da Câmara, o 
suporte técnico necessário para o bom-desempenho das atribuições dos 
Vereadores, no exercício de mandato. 

Parágrafo único. A nomeação de assessores parlamentares 
obedecerá às disposições normativas 

da Câmara, no que tange à quantidade, nível de conhecimento 
técnico e remuneração.

Capítulo III
DAS COMISSÕES

Seção I
Disposições Gerais

Art. 18  - As Comissões da Câmara são assim classificadas: 

I. Permanentes, as de caráter técnico-legislativo especiali-
zado que integram a estrutura institucional da Casa, com as seguintes 
finalidades:

a) apreciar os assuntos ou proposições submetidas ao seu 
exame;

b) emitir parecer formal acerca das matérias submetidas ao 
seu exame; 

c) acompanhar os planos e os programas governamentais, 
incluindo o orçamento do Município, no âmbito dos respectivos campos 
temáticos;

II. Temporárias, as criadas para a apreciação de determinado 
assunto, extinguindo-se com o término de cada período legislativo, ou 
antes, desde que alcançado o fim a que se destinam ou expirado o prazo 
de duração. 

Art. 19 - Compete às Comissões, segundo sua especializa-
ção:

I. Discutir projetos de Lei e demais proposições legislativas, 
emitindo parecer acerca deles para apreciação plenária;

II. Redigir e assinar petições, reclamações, representações 
ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões de autoridades 
ou entidades; 

III. Realizar audiências públicas; 
IV. Convocar Secretários e outros servidores públicos muni-

cipais (lato sensu) para prestar informações relativas à matéria de sua 
competência; 

V. Realizar estudos e inspeções em áreas de interesse do 
Município; 

VI. Desempenhar outras atribuições que lhes sejam reservadas 
pelo Regimento; 

VII. Requisitar, ao Presidente, a contratação de técnicos es-
pecializados para a execução de seus misteres; 

VIII. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
   IX. Requerer a realização, por parte do Tribunal de Contas 

dos Municípios, do Controle Interno da Câmara ou da Prefeitura, de dili-
gências, perícias, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, 
orçamentária e patrimonial, nas unidades administrativas dos  Poderes 
Legislativo e Executivo;

XI. Propor a sustação de atos normativos do Poder Executivo 
que exorbitem o poder regulamentar ou os limites da delegação legisla-
tiva;

XII. Encaminhar, através da Mesa Diretora, pedidos escritos 
de informação ao Prefeito e aos Secretários Municipais;

Art. 20 - Na composição das Comissões assegurar-se-á, tanto 
quanto possível, a representação proporcional das agremiações partidárias 
com representação na Casa. 

Seção II
Das Comissões Permanentes

Subseção I
Da Composição e da Instalação:

Art. 21 -  O número de membros efetivos das Comissões 
Permanentes será estabelecido por Ato da Mesa Diretora no início dos 
trabalhos da primeira e da segunda Sessão Legislativa de cada Legislatura, 
após a oitiva do Plenário. 

§1º. As Comissões, logo que constituídas, reunir-se-ão no 
prazo de 05 (cinco) dias, para eleger os respectivos Presidentes, Relatores 
e integrantes dos demais cargos, bem como deliberar sobre a periodici-
dade das reuniões e a realização dos trabalhos. Expirado o prazo sem  a 
definição dos cargos, eles serão preenchidos por deliberação da Mesa, 
ouvido o Plenário. 

§2º. Nenhum Vereador poderá exercer o cargo de Presidente 
em mais de uma Comissão Permanente.

Subseção II
Das Matérias e das Atividades de Competência das Comis-

sões:

Art. 22 - São Permanentes: 

I. Comissão de Políticas Públicas para as Mulheres,  de Direitos 
Humanos e Defesa do Consumidor, abordando a seguinte temática:

a) formulação, coordenação e promoção, com os setores 
sociais e governamentais do município, de políticas públicas para as 
mulheres;

  b) promoção da igualdade de gênero;
  c) acompanhamento de ações públicas que visem o cumpri-

mento de acordos, convenções e planos firmados pelo Brasil, bem como 
de medidas legislativas pátrias em defesa dos direitos das mulheres.

d) cidadania;
e) defesa do consumidor na relação de consumo;
g) violência urbana e rural; 
h) discriminações étnicas, sociais e religiosas;
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II. Comissão de Constituição e Justiça, abordando a seguinte 
temática: 

a) aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais e 
de técnica legislativa de proposições legislativas sujeitas à apreciação da 
Câmara ou de suas Comissões, como requisito para a admissibilidade e 
a tramitação das mesmas; 

b) direitos e garantias fundamentais atrelados à organização 
do Município e dos Poderes; 

c) redação final das proposições legislativas. 

III. Comissão de Finanças e Orçamento, abordando a seguinte 
temática: 

a) avaliação técnica e opinativa da proposta de orçamento 
anual do Poder Executivo Municipal; 

b) matéria tributária, abertura de créditos e  empréstimos 
públicos; 

c) fiscalização das atividades financeiras, contábeis, tributárias 
e orçamentárias dos Poderes Executivo e Legislativo;

IV. Comissão de Meio-ambiente, Obras, Serviços Públicos e 
Desenvolvimento Urbano, abordando a seguinte temática:

a) política municipal do meio-ambiente; 
b) legislação municipal de proteção ao meio ambiente;
c) planejamento e desenvolvimento urbano e diretor do  mu-

nicípio.
d) concessões e permissões de serviços públicos e de bens 

da Administração direta e indireta; 
e) realização de licitações e de obras; 
f) prestação de serviços públicos pela Administração; 
g) ordenação e exploração dos serviços de transporte de 

passageiros e cargas;  
h) postura de trânsito e sua aplicação.

V. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, abor-
dando a seguinte temática: 

a) educação, política educacional, estruturas funcionais e 
legais; 

b) desenvolvimento cultural, incluindo datas comemorativas 
e homenagens cívicas; 

c) saúde pública, incluindo a saúde do trabalhador, a vigilância 
sanitária, a municipalização da saúde e a assistência familiar preventiva; 

d) assistência à maternidade, ao nascituro, à criança e ao 
adolescente;

Seção III
Das Comissões Temporárias

Art. 23 - São Temporárias: 
I. Comissões Especiais; 
II. Comissões Parlamentares de Inquérito; 
III. Comissões Externas. 

Parágrafo único. As Comissões Temporárias compor-se-ão 
de número ímpar de membros e serão designadas pelo Presidente da 
Mesa Diretora, no ato da sua constituição, assegurando-se, tanto quanto 
possível, a representação proporcional das agremiações partidárias com 
representação na Casa. 

Subseção I
Das Comissões Especiais:

Art. 24 - As Comissões Especiais serão constituídas para 
trabalhar e opinar acerca de:

I. Propostas de emenda à Lei Orgânica Municipal; 
II. Proposições que versarem sobre matérias de competên-

cia de mais de três Comissões, excetuando-se as peças orçamentárias 
obrigatórias; 

III. Propostas de Leis complementares. 
IV.Prestação de contas do Poder Executivo e do Poder Le-

gislativo;

Subseção II
Das Comissões Parlamentares de Inquérito

Art. 25 - A Câmara de Vereadores, a requerimento de um terço 
(1/3) de seus membros, instituirá Comissão Parlamentar de Inquérito para 
apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual terá poderes de 
investigação próprios. 

§1º. Considera-se fato determinado o acontecimento de 
relevante interesse, quer para a vida pública, quer para a ordem legal, 
econômica e social do Município, que estiver devidamente caracterizado 
no requerimento de constituição da Comissão. 

§2º. A Comissão, que poderá atuar também durante o reces-
so parlamentar, terá o prazo de cento e vinte dias, prorrogável por até 
mais metade, mediante deliberação do Plenário, para conclusão de seus 
trabalhos. 

§3º. A Comissão Parlamentar de Inquérito terá sua composição 
numérica indicada na resolução que a instituir; 

§4º. Do ato de criação constarão a provisão de meios ou re-
cursos administrativos, as condições organizacionais e de assessoramento 
necessárias ao bom desempenho da Comissão, incumbindo-se a Mesa 
e a administração da Casa do atendimento preferencial das providências  
solicitadas. 

Art. 26 - A Comissão Parlamentar de Inquérito poderá: 
I. Requisitar funcionários dos serviços administrativos da Câ-

mara, bem como, em caráter transitório, os de qualquer órgão ou entidade 
da Administração Pública direta ou indireta municipais, ou ainda requerer 
a contratação de especialistas, quando necessária; 

II. Determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas 
sob compromisso; requisitar de órgãos e entidades da Administração 
Públicas informações e documentos; requerer audiência a Vereadores e 
a Secretários do Município; tomar depoimento de autoridades federais, 
municipais e estaduais; solicitar  os serviços de quaisquer autoridades, 
inclusive policiais; 

III. Deslocar-se a qualquer ponto do território nacional para a 
realização de investigações ou audiências públicas; 

§1º. Se forem diversos os fatos inter-relacionados objeto do 
inquérito, dizer em separado sobre cada um, mesmo antes de finda a 
investigação dos demais. 

§2º. A Comissão Parlamentar de Inquérito valer-se-á, subsidia-
riamente, das normas contidas no Código de Processo Penal. 

Art. 27 – Ao término dos trabalhos a Comissão apresentará 
relatório circunstanciado com suas conclusões, que será publicado e 
encaminhado: 

I. À Mesa da Câmara, para as providências de sua alçada e 
do Plenário; 

II. Em caso de confirmação das denúncias, ao Ministério Pú-
blico, com cópia da documentação, para que promova a responsabilidade 
civil ou criminal pelas infrações cometidas; 

III. Ao Poder Executivo, para adotar as providências saneado-
ras de caráter disciplinar e administrativo.

Subseção III
Das Comissões Externas

Art. 28 - As Comissões Externas serão criadas para representar 
a Câmara Municipal fora dos limites do Município: 

§1º. As Comissões Externas terão composição definida por 
ato de Mesa Diretora. 

§2º. As Comissões Externas terão prazo máximo de trinta 
dias. 

§3º Para a nomeação das Comissões Externas respeitar-se-á 
a proporcionalidade partidária sempre que possível.

Seção IV
Da Presidência das Comissões

Art. 29 - As Comissões terão presidente e relator eleitos pelos 
seus membros.
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Parágrafo único. O presidente será substituído pelo relator e 
este por um dos membros da Comissão, escolhido por maioria dos pre-
sentes, nas hipóteses de ausência às atividades. 

Art. 30 - Ao Presidente de Comissão compete:
I. Assinar as correspondências e demais documentos expe-

didos pela Comissão; 
II. Convocar e presidir as reuniões da Comissão e manter a 

ordem dos trabalhos; 
III. Ler a ata da reunião anterior, submetendo-a à discussão 

e à votação; 
IV. Dar conhecimento, aos membros da Comissão, de toda a 

matéria de interesse; 
V. Designar relator nos casos de impedimento ou de ausência 

do titular; 
VI. Assinar os pareceres, juntamente com o relator; 
VII. Encaminhar à Mesa toda a matéria destinada ao Plená-

rio; 
VIII. Determinar a publicação das atas das reuniões; 
IX. Solicitar, ao órgão de assessoramento institucional, a pres-

tação de assessoria ou consultoria técnico-legislativa ou especializada.

Seção V
Das Vagas

Art. 31- A vaga em Comissão verificar-se-á em virtude do tér-
mino do mandato, afastamento, licença, renúncia ou falecimento.

Parágrafo único -  Perderá o lugar de membro da Comissão, 
aquele que deixar de comparecer a três  reuniões ordinárias consecutivas, 
sem causa justificada.

Seção VI
Das Reuniões

Art. 32 - As Comissões reunir-se-ão na Câmara, ou fora dela, 
em dias e horas prefixados.

Parágrafo único. A realização de reunião fora do recinto da 
Câmara deverá ser aprovada por maioria absoluta dos membros da Co-
missão, em reunião marcada para tal fim.

Art. 33 - As reuniões das Comissões serão públicas, salvo 
deliberação em contrário. 

Seção VII
DOS PRAZOS

Art. 34 - Excetuados os casos em que este Regimento determi-
ne de forma diversa, as Comissões obedecerão aos seguintes prazos: 

I. Sete dias úteis, quando se tratar de matéria em regime de 
urgência; 

II. Dez dias úteis, quando se tratar de matéria em regime de 
prioridade; 

III. Treze dias úteis, quando se tratar de matéria em regime 
de tramitação ordinária; 

IV. Idêntico prazo ao da proposição principal, quando se tratar 
de emendas apresentadas no Plenário da Câmara, que tramitará em con-
junto para todas as Comissões; 

V. Trinta dias úteis, quando se tratar de matérias referentes a 
alteração da Lei Orgânica e do Regimento Interno, prestação de contas 
do Executivo, Legislativo. 

Parágrafo único. O Presidente da Comissão poderá, a requeri-
mento fundamentado do relator, conceder-lhe prorrogação de até metade 
dos prazos previstos neste artigo, exceto se a matéria estiver em regime 
de urgência.

Seção VIII
Do Assessoramento Técnico e de Apoio às Comissões

Art. 35 - As Comissões poderão requerer ao Presidente da 
Câmara, a contratação de assessoramento e de consultoria técnica es-
pecializada em suas áreas de competência, para a realização de seus 
trabalhos. 

§1º. Poderão participar das reuniões das Comissões Per-
manentes, na condição de convidados, técnicos de reconhecida com

petência ou representantes de entidades idôneas, em condições de 
propiciar esclarecimentos sobre o assunto submetido à apreciação das 
mesmas. 

§2º. O convite será formulado pelo Presidente da Comissão, 
por iniciativa própria, ou a requerimento de qualquer dos membros. 

Art. 36 - As Comissões terão pessoas, da estrutura da Câmara, 
incumbidos na realização do apoio técnico-administrativo. 

Parágrafo único. Caberá, ao suporte administrativo, desenvol-
ver as seguintes atividades:

I. Apoio aos trabalhos das Comissões; 
II. Elaboração da ata das reuniões, que deverá ser digitada 

em todas as  hipóteses;
III. Organização do protocolo de entrada e saída de proposições 

legislativas à apreciação; 
IV. Organização das informações gerais sobre o andamento 

das proposições, que serão remetidas ao presidente da Comissão no 
último dia de cada mês; 

V. Desempenho de outros encargos determinados pelo Pre-
sidente. 

Art. 37 - Lida e aprovada, o presidente e os demais membros 
da Comissão assinaram a ata e rubricarão todas as folhas. 

Parágrafo único. A ata será digitada e obedecerá ao padrão 
de redação adotado pela Mesa.

TÍTULO III
DAS SESSÕES DA CÂMARA

Capítulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 38 - As Sessões da Câmara serão:
I. Ordinárias,  realizadas na  forma estabelecida neste Regi-

mento;
II. Extraordinárias, realizadas nos dias e horas determinados 

no ato de convocação; 
III. Especiais, as realizadas para a discussão de temas impor-

tantes e homenagens. 

Art. 39 - As sessões ordinárias terão duração de três horas, 
iniciando-se às dezesseis horas, das terças e quintas-feiras e será assim 
distribuída: 

a) EXPEDIENTE DO DIA, com duração de sessenta minutos 
prorrogáveis, destinado à apreciação das matérias do expediente e a fala 
de vereadores devidamente inscritos, que tenham comunicação a fazer;

b) ORDEM DO DIA, com a duração de sessenta minutos 
prorrogáveis, para apreciação da pauta da Sessão; 

c) ASSUNTOS GERAIS, com duração de sessenta minutos 
prorrogáveis, destinado ao debate em torno de assunto de relevância 
municipal. 

§1º - O Vereador poderá solicitar prorrogação de 30 minutos 
em qualquer dos expedientes. 

§2º. Em qualquer dos expedientes, por solicitação do Vereador, 
o Presidente poderá conceder prorrogação do tempo de uso da palavra 
até o máximo do tempo fixado originariamente neste Regimento. Se o 
tempo solicitado for superior àquele fixado, a concessão dependerá de 
deliberação do Plenário. 

Art. 40 - O Presidente da Câmara, de ofício, ou por deliberação 
do Plenário e nos termos do inciso II, do artigo 2º deste Regimento, poderá 
convocar Sessões Extraordinárias, exclusivamente destinadas à discussão 
e à votação das matérias constantes do ato de convocação.

  
§1º. O Presidente prefixará dia e hora da Sessão Extraordiná-

ria, que serão comunicados ao Plenário em Sessão ou através de ofício 
dirigido aos Vereadores.

§2º. Quando o decurso de tempo entre a convocação da 
Sessão Extraordinária e a sua realização for inferior a vinte e quatro ho-
ras, esta poderá ocorrer por telegrama, telefax, telefone ou mensagens 
eletrônicas. 
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Art. 41 – Realizar-se-ão Sessões Especiais, para a entrega de 
Títulos, comemorações especiais ou recepção de altas personalidades, 
mediante requerimento de Vereador, observando-se que: 

I. São admitidos convidados à Mesa e ao Plenário; 
II. Nas Sessões Especiais, somente poderá usar da palavra, 

além do Presidente da Câmara, o Vereador que presta a homenagem e 
as pessoas homenageadas.

Art. 42 - A Sessão poderá ser suspensa por conveniência da 
ordem, não se computando o tempo da suspensão no prazo regimental. 

Art. 43 - A Sessão da Câmara só poderá ser levantada antes 
do prazo previsto para o término dos seus trabalhos, em caso de: 

I. Tumulto geral; 
II. Falecimento de Vereador da Legislatura, de Chefe de um 

dos Poderes, por luto oficial ou por outros motivos tidos como de grande 
relevância para o Município; 

III. Presença nos debates de menos de um terço (1/3) do 
número total de Vereadores. 

Art. 44- Para manutenção da ordem, do respeito e da austeri-
dade nas Sessões, serão observadas as seguintes regras:

I. Só os Vereadores poderão ter assento no Plenário, ressal-
vado o disposto no inciso I, do artigo 41; 

II. Não será permitida conversa que perturbe a leitura dos 
documentos, a chamada para votação, as comunicações da Mesa, os  
discursos e os debates; 

III. O Presidente falará sentado e os demais Vereadores de 
pé, a não ser quando autorizados; 

IV. O orador usará a tribuna na quando dos Assuntos Gerais, 
ou durante as discussões. Poderá, também, falar em apartes, sempre que 
o orador o conceder, sem oposição do Presidente; 

V. Nenhum Vereador poderá falar sem pedir a palavra e sem 
a autorização do Presidente; 

VI. Se o Vereador pretender falar ou permanecer na Tribuna 
em afronta ao Regimento, o Presidente adverti-lo-á. Se, apesar da ad-
vertência, o Vereador insistir em falar, o Presidente dará seu discurso por 
terminado; 

VII. Em seu pronunciamento, o Vereador dirigirá a palavra ao 
Presidente e aos Vereadores em geral; 

VIII. Referindo-se em discurso aos colegas, o Vereador utilizar, 
antecedendo o nome, as expressões Senhor ou Vereador. Quando  se dirigir 
diretamente ao colega, dar-lhe-á o tratamento de Excelência; 

IX. O orador não será interrompido, salvo com sua permissão 
especial, quando o outro vereador quiser suscitar questão de ordem 
regimental ou  aparteá-lo. O Presidente poderá fazê-lo, na hipótese de 
comunicação relevante inadiável; 

Art. 45 - O Vereador só poderá falar nos expressos termos 
deste Regimento:

I. Para apresentar proposição de sua autoria; 
II. Para fazer comunicação que verse sobre assuntos diver-

sos; 
III. Sobre proposição em discussão; 
IV. Para levantar questão de ordem; 
V.Para ofertar reclamação. 

Art. 46 - Ao público será franqueado o acesso à galeria para 
assistir às Sessões, mantendo-se a incomunicabilidade com o recinto do 
Plenário. 

Art. 47 – As Sessões da Câmara Municipal serão transmitidas 
ao vivo e sem cortes, pela Rádio e TV Câmara. O acesso e reprodução 
das gravações das Sessões dependerão de Ato Legislativo da Mesa 
Diretora.

Capítulo II
DAS SESSÕES PÚBLICAS

Seção I
Do Expediente do Dia

Art. 48 – Para o início da Sessão, os membros da Mesa e os 
demais Vereadores ocuparão os seus lugares. 

§1º - A Bíblia Sagrada ficará sobre a mesa durante a Sessão, 
à disposição de quem dela quiser fazer uso. 

§2º.  Achando-se presente na Casa pelo menos a terça 

parte do número total de Vereadores, desprezada a fração, o Presidente 
declarará aberta a Sessão,   proferindo as seguintes palavras: “Sob a 
proteção de DEUS e em nome do povo de CAMAÇARI, iniciamos nossos 
trabalhos”. 

§3º. Na ausência de quorum para o início da Sessão, o Pre-
sidente aguardará que este se faça durante quinze minutos. Decorrido o 
prazo sem que o quorum se perfaça, declarará encerrada Sessão, com a 
conseqüente lavratura da ata. 

Art. 49 - Abertos os trabalhos do Expediente do Dia, o 2º  Se-
cretário fará a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.

§1º. O 2º Secretário fará a leitura da ata da Sessão anterior e 
o Presidente encaminhará a sua discussão e a sua votação. 

§2º. Proceder-se-á de imediato a leitura da matéria relacionada 
com a Primeira Secretaria abrangendo: 

I. As comunicações enviadas à Mesa pelos Vereadores; 
II. A correspondência em geral, as petições e outros documen-

tos recebidos pelo Presidente ou pela Mesa, de interesse do Plenário. 

Art. 50 - A inscrição do orador para uso da palavra em Assun-
tos Gerais deverá ser feita  a requerimento, com a ordem de inscrições 
anotadas pela Mesa no decorrer do Expediente do Dia.

Seção II
Da Ordem do Dia

Art. 51 - Após a primeira parte da Sessão deliberativa, por 
decurso de tempo ou por falta de orador inscrito, passa-se para a Ordem 
do Dia, com a prévia verificação do número de Vereadores presentes no 
recinto do Plenário através da chamada. 

§1º. O Presidente determinará ao 1º Secretário que dê conhe-
cimento das matérias constantes da pauta. 

§2º. Os primeiros dez minutos da Ordem do Dia serão dedica-
dos, exclusivamente, à apresentação de proposições. 

§3º. Havendo matéria a ser votada e número legal para deli-
berar, preceder-se-á imediatamente à votação. 

§4º. Não havendo matéria a ser votada, ou inexistindo quorum 
para votação, ou faltando quorum durante a Ordem do Dia, o Presidente 
anunciará o debate das matérias em discussão. 

§5º.Ocorrendo a  verificação de votação e comprovada au-
sência em Plenário, o Presidente determinará a atribuição de falta aos 
ausentes, para efeitos legais. 

§6º. A ausência às votações equipara-se  a ausência às 
Sessões. 

Art. 52 - Presente em Plenário a maioria absoluta dos Vere-
adores, mediante verificação de quorum, dar-se-á início à apreciação da 
pauta na seguinte ordem:

I. Requerimentos de urgência; 
II. Requerimentos de Comissões; 
III. Requerimentos de Vereadores; 
IV. Matérias constantes na Ordem do Dia, de acordo com as 

regras de preferência estabelecidas neste Regimento; 
V. Leitura de projetos de lei.

Parágrafo único. A ordem estabelecida neste artigo poderá ser 
alterada ou interrompida para a posse de Vereador. 

Seção III
ASSUNTOS GERAIS

Art. 53 - Finda a segunda parte da Sessão deliberativa, será 
concedida a palavra aos Vereadores inscritos para Assuntos Gerais, em 
ordem cronológica, com os prazos de:

I. Máximo de dez minutos para cada orador, incluído os 
apartes; 

II. Máximo de quinze minutos para líderes de partidos ou blocos 
partidários, incluídos neste tempo os apartes.

Art. 54 - O Presidente poderá em Assuntos Gerais, suspender 
os trabalhos legislativos, ou assim deliberar o Plenário para realiza-
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ção de Sessões Especiais, Audiências Públicas ou a recepção de altas 
personalidades. 

Capítulo III
  DA INTERPRETAÇÃO E OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO

Seção I
Das Questões de Ordem 

Art. 55 - Considera-se questão de ordem toda a dúvida sobre a 
aplicação e a interpretação direta deste Regimento suscitada em Plenário,  
ou relacionada a conflitos com dispositivos da Lei Orgânica Municipal. 

§1º. Durante a Ordem do Dia só poderá ser levantada questão 
de ordem atinente à matéria que nela figure. 

§2º. Nenhum Vereador poderá exceder o prazo de três minutos 
para formular questão de ordem, que não poderá ser repetida. 

§3º. A questão de ordem deve ser formulada de forma ob-
jetiva, com a indicação precisa das disposições regimentais ou da Lei 
Orgânica que se pretenda elucidar, devendo referir-se à matéria tratada 
na ocasião. 

§4º. Se a questão de ordem comportar resposta, esta deverá 
ser dada imediatamente pelo Presidente, se possível, ou, caso contrário, 
em fase posterior da mesma sessão ou na sessão ordinária seguinte.

§5º. As interpretações do Regimento feitas pelo Presidente, em 
assunto controverso, constituirão precedentes regimentais a serem anota-
dos em livros próprios, para orientação na solução de casos análogos. 

Capítulo IV
DA ATA

Art. 56 - Lavrar-se-á ata digitada com a sinopse dos trabalhos 
de cada Sessão, cuja redação obedecerá ao padrão uniforme adotado 
pela Mesa, observando-se: 

I. Data, hora e local da Sessão; 
II. Nome dos Vereadores presentes e dos ausentes, com 

expressa preferência às faltas justificadas; 
III. Resumo dos trabalhos desenvolvidos na Sessão; 
IV. Encerramento. 

§1º. As atas serão tombadas no arquivo da Câmara.

§2º. A ata da última Sessão, quando do encerramento do 
período legislativo, será redigida resumidamente ao término da Sessão 
e submetida à discussão e à aprovação, perante o número legal de Ve-
readores.

§3º. Os discursos proferidos durante a Sessão serão registra-
dos resumidamente na ata, salvo quando houver requerimento para que 
sejam transcritos na íntegra. 

§4º. O Vereador que pretender retificar a ata,  pronunciar-se-á 
quando esta for colocada em discussão; O Presidente, ouvido o 1º Secre-
tário, aprovará a retificação se as considerações forem procedentes; Caso 
contrário, ela será colocada em votação.

TÍTULO IV

DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo I
Disposições Gerais

Art. 57 -  Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da 
Câmara. 

§1º. As proposições são das seguintes ordens: 

I. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal;
II.  Projeto de Lei; 
III. Indicação; 
IV. Requerimento; 
VI. Projeto de Resolução
VII. Moção

§2º. Toda proposição deverá ser redigida com clareza, em 
termos explícitos e concisos, ser apresentada em meio magnético e em 
três vias assinadas pelo autor e demais subscritores, as quais serão 
destinadas: 

I. Ao arquivo da Câmara; 
II. À Comissão ou às Comissões para onde tenha sido distri-

buída a proposição; 
III. À Mesa Diretora, para publicação ou controle cronológico. 

§3º. Nenhuma proposição deverá conter matéria estranha à 
ementa. 

Art. 58 - A proposição será apresentada:
I. Perante a Comissão, no caso de constitucionalidade, reda-

ção, fiscalização e controle, ou quando se tratar de emendas ou subemen-
das, limitadas à matéria de competência de cada Comissão. 

II. Em Plenário, salvo quando regimentalmente for previsto 
outra fase da Sessão. 

III. À Mesa, quando se tratar de iniciativa do Prefeito ou de 
cidadãos camaçarienses. 

Parágrafo único: A proposição quando feita diretamente em 
Plenário, ocorrerá: 

I. Durante os primeiros 10 (dez) minutos da Ordem do Dia, 
para as proposições em geral; 

II. No momento em que a matéria for anunciada, para os re-
querimentos que digam respeito a: 

a) retirada de proposição constante da Ordem do Dia e com 
pareceres favoráveis, ainda que pendente do pronunciamento de outra 
Comissão de mérito; 

b) discussão parcial ou encerramento da discussão da pro-
posição; 

c) adiamento de votação, votação por determinado processo 
ou votação em bloco. 

Art. 59 - As proposições de iniciativa de Vereadores poderão 
ser apresentadas individual ou coletivamente. 

§1º. Consideram-se autores da proposição, para efeitos regi-
mentais, aquele que primeiro assinou a proposição.

§2º. As atribuições, ou prerrogativas regimentais, conferidas 
ao autor serão exercidas em Plenário pelo primeiro signatário da propo-
sição.

§3º. O quorum para a iniciativa coletiva das proposições, 
exigido pelo Regimento, pode ser obtido através das assinaturas de cada 
Vereador ou, quando expressamente permitido, por líder ou líderes, repre-
sentando estes últimos exclusivamente o número de Vereadores de sua 
legenda partidária na data da apresentação da proposição. 

Art. 60 - A proposição deverá ser fundamentada por escrito 
pelo autor ou autores.  

Art. 61 - A retirada de proposições, em qualquer fase da tra-
mitação, será requerida pelo autor ao Presidente da Câmara, por escrito 
ou oralmente em Plenário. 

§1º. Se a proposição já tiver pareceres favoráveis de todas as 
Comissões competentes para opinar sobre o mérito, ou se ainda estiver 
pendente do pronunciamento de qualquer delas, somente ao Plenário 
cumpre deliberar acerca de sua retirada. 

§2º. No caso de iniciativa coletiva, a retirada somente ocorrerá 
através de requerimento de, pelo menos, metade mais um dos subscritores 
da proposição. 

§3º. A proposição, de Comissão ou da Mesa, só poderá ser 
retirada a requerimento do seu presidente.

§4º. Às proposições de iniciativa do Prefeito, ou de cidadãos, 
aplicar-se-ão as 

mesmas regras, no que couber. 

Art. 62 - Finda a legislatura, arquivar-se-ão as proposições 
que, no seu decurso, tenham sido submetidas à deliberação do Plenário 
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e ainda se encontrem em tramitação, com pareceres ou sem eles, salvo 
as: 

I. Com pareceres favoráveis de todas as Comissões; 
II. Já aprovadas  em primeiro turno; 
III. De iniciativa popular; 

Parágrafo único - A proposição só poderá ser desarquivada 
mediante requerimento do autor, ou dos autores, dentro dos primeiros cento 
e oitenta dias da primeira Sessão Legislativa ordinária da legislatura subse-
qüente, retomando a   tramitação no estágio em que se encontrava. 

Art. 63 – Quando, por extravio ou retenção indevida, não for 
possível a tramitação de qualquer proposição, a Mesa ofertará os meios 
necessários para tal ocorrência.

Capítulo II
Dos Projetos

Art. 64 - A Câmara dos Vereadores exercerá a sua função 
legislativa por via de projetos de lei ordinária, de lei complementar, de 
decreto legislativo, de resolução e de projeto de emenda à Lei Orgânica 
Municipal. 

I. Os projetos de Lei destinam-se a regulamentar matéria 
de competência da Câmara, com a participação do Prefeito, através da 
sanção; 

II. Os projetos de decreto legislativo são proposições destina-
das a regular matéria de exclusiva competência do Poder Legislativo e que 
produzam efeitos externos, tendo como objeto: 

a) julgar as contas do Prefeito, relativas ao exercício anterior, 
em cada Sessão Legislativa; 

b) declarar a procedência de acusação, impedimento e perda 
de cargo de Prefeito e Vice-prefeito; 

III. Os projetos de resolução tratam de matéria política ou 
administrativa de competência privativa da Câmara de Vereadores, tais 
como:

a) perda de mandato de Vereador; 
b) concessão de licença; 
c) concessão de títulos honoríficos; 
d) criação de Comissão Especial de Inquérito; 
e) matéria de natureza regimental; 
f) assunto de sua economia interna, que exija formalidades 

superiores ao ato administrativo.

IV. A proposta de emenda à Lei Orgânica é a proposição que 
objetiva alterá-la e modificá-la, incluindo ou suprimindo os seus dispositivos, 
competindo à Mesa da Câmara sua promulgação.

§ a) Será necessário a subscrição de, no mínimo, 1/3 (um terço) 
dos membros da Câmara, quando se tratar de iniciativa de Vereador, da 
Mesa da Câmara ou de Comissão.

b) Caso seja iniciativa do Prefeito, seguirá a tramitação nor-
mal.

Parágrafo único. Os projetos deverão ser acompanhados de 
exposição de motivos, quando de procedência do Poder Executivo, e de 
justificativa, quando de iniciativa parlamentar. 

Art. 65 - Na elaboração das proposições legislativas, observar-
se-ão os seguintes princípios básicos: 

I. Redação clara, precisa, lógica e seguindo à técnica legislativa 
definida em lei federal específica;

II. Nenhuma proposição poderá regular mais de um assunto; 
III. Os artigos serão numerados ordinalmente até o número 

nove e cardinalmente deste último em diante, desdobrando-se em pará-
grafos, incisos e alíneas; 

§1º. A iniciativa dos projetos de Lei complementar e de Lei 
ordinária cabe a qualquer Vereador e a qualquer Comissão da Câmara, 
bem como ao Prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos 
neste Regimento. 

§2º.Os projetos de Lei delegada são de iniciativa exclusiva do 
Prefeito, nos casos que a lei permitir. 

§3º.Os projetos de decreto legislativo e de resolução podem 

ser apresentados por qualquer Vereador, Comissão Legislativa ou pela  
Mesa. 

Art. 66 - Os projetos que forem apresentados sem observância 
dos preceitos fixados no artigo anterior, ou de outros dispositivos legais, só 
serão enviados às Comissões após ciência aos autores pelo 1º Secretário, 
para que regularizem o projeto dentro das exigências formais.

Capítulo III
Das Indicações

Art. 67 - Indicação é a proposição em que o Vereador sugere 
aos poderes competentes medidas de interesse público.

Capítulo IV
DOS REQUERIMENTOS

Art. 68 - Requerimento é a proposição dirigida por qualquer 
Vereador ou Comissão ao Presidente ou à Mesa, sobre matéria de com-
petência da Câmara.

Capítulo V
Das Moções

Art. 69 - Moção é a proposição em que qualquer Vereador ou 
Comissão sugere a manifestação da Câmara sobre determinado assunto, 
reivindicando providências, hipotecando solidariedade, protestando, con-
gratulando ou repudiando.

Seção I
Sujeitos a Despacho apenas do Presidente

Art. 70- Serão verbais, com solução imediata do Presidente, 
os requerimentos que solicitem:

I. A palavra, ou a desistência desta; 
II. Permissão para falar sentado, ou para fala em representação 

à bancada; 
III. Leitura de qualquer matéria sujeita ao conhecimento do 

Plenário; 
IV. Observância de disposição regimental; 
V. retirada, pelo autor, de requerimento; 
VI. Discussão de uma proposição por partes; 
VII. Votação destacada de emenda; 
VIII. Retirada, pelo autor, de proposição com parecer contrário, 

sem parecer, ou apenas com parecer de admissibilidade; 
IX. Verificação de votação; 
X. Informação sobre a ordem dos trabalhos, sobre a agenda 

mensal ou sobre a ordem do dia; 
XI. Prorrogação de tempo para o orador na Tribuna; 
XII. Preenchimento de lugar em Comissão; 
XIII. Requerimento de inclusão, na Ordem do Dia, de propo-

sição com pareceres; 
XIV. Esclarecimento sobre ato da administração ou economia 

interna da Câmara; 

Parágrafo único. Em caso de indeferimento de requerimento 
previsto neste artigo, Plenário será consultado sobre a viabilidade do 
mesmo, a pedido do autor, sem discussão e com encaminhamento para 
votação, que será feita pelo processo simbólico.

Seção II
Sujeitos a Despacho do Presidente, Ouvida à Mesa Diretora.

Art. 71 - Serão escritos e despachados pelo Presidente, no 
prazo de duas Sessões  e depois de ouvida a Mesa,  os requerimentos 
que solicitem: 

I. Informação de Secretário Municipal; 
II. Inserção nos anais da Câmara, de informações de docu-

mentos ou  discurso de representante de outro Poder; 
III. Execução de obras e de serviços no Município pelo Poder 

Executivo de qualquer esfera de governo. 

Seção III
Sujeitos à Deliberação do Plenário

Art. 72 - Serão escritos e dependerão de deliberação do 
Plenário os requerimentos não especificados neste Regimento e os que 
solicitem:
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I. Representação da Câmara por Comissão Externa; 
II. Convocação de Secretário Municipal perante o Plenário; 
III. Sessão Extraordinária; 
IV. Na realização de Sessão em determinado dia; 
V. Retirada, da Ordem do Dia, de proposição com pareceres 

favoráveis, ainda que pendentes do pronunciamento de outra Comissão 
de  mérito; 

VI. Prorrogação de prazo para a apresentação de parecer por 
qualquer Comissão; 

VII. Adiantamento de discussão ou de votação; 
VIII. Encerramento de discussão; 
IX. Votação de determinado processo; 
X. Votação de proposição, artigo por artigo, ou de emenda 

uma a uma; 
XI. Urgência; 
XII. Licença a Vereador, nos termos Regimentais. 

Art. 73 - A convocação ou o pedido de informação a Se-
cretários Municipais e a Diretores de órgãos da Administração Direta e 
Indireta, nos termos regimentais, serão encaminhados pelo 1º Secretário 
do Legislativo, que se incumbirá de levar ao conhecimento da Mesa a 
prestação de informação falsa ou recusa, ou ainda o não atendimento no 
prazo assinalado. 

Art. 74 - Os requerimentos sujeitos à discussão só poderão ser 
fundamentados verbalmente no momento em que o Presidente colocá-los 
em debate.

Capítulo VI
DO SUBSTITUTIVO E DAS EMENDAS

Art. 75 - Substitutivo é a proposição apresentada por um Ve-
reador, por Comissão Permanente, ou pela Mesa, para substituir outra já 
existente apresentada sobre o mesmo assunto. 

Parágrafo único. Não será permitido ao Vereador, à Comissão 
ou à Mesa, apresentar substitutivo parcial ou mais de um substitutivo à 
mesma proposição, sem prévia retirada do anteriormente apresentado.

 
Art. 76 - Emenda é a proposição apresentada por Vereado-

res, por Comissão Permanente ou pela Mesa, para substituir, modificar, 
fundir, ampliar ou suprimir proposições alterando parte do projeto a que 
se refere.

Parágrafo único - As emendas só serão admitidas quando 
constantes do corpo do parecer de Comissão Permanente ou, em Plenário, 
durante a discussão da matéria, desde que subscritas por 1/3 (um terço) 
dos membros da Câmara ou, em projetos de autoria da Mesa, pela maioria 
de seus membros.

Art. 77 - Emenda à redação final só será admitida para evitar 
incorreção,  incoerência, contradição ou absurdo manifesto. 

§ 1º - A requerimento de qualquer Vereador ou mediante pro-
posta do Presidente, com aprovação do Plenário, as emendas poderão ser 
votadas por grupos devidamente especificados ou em bloco.

§ 2º - Não se admite pedido de preferência para votação de 
emendas e, caso englobadas ou agrupadas para votação, não será facul-
tado o pedido de destaque.

Art. 78 - Denomina-se de subemenda, a emenda apresentada 
à outra emenda. 

Parágrafo único - As Comissões, ao apreciarem as emendas, 
poderão apresentar subemendas. 

Art. 79 - Não serão aceitos pela Mesa da Câmara e pelos 
presidentes de  Comissões, substitutivos ou emendas que contenham 
disposições, que não  sejam atinentes à proposição retratada. 

Parágrafo único - As emendas contrárias à disposição do caput 
deste artigo serão devolvidas para que seus autores as transformem em 
projetos, se assim julgarem conveniente.

Art. 80 - Todas as emendas ou subemendas serão lidas, 
discutidas e votadas em primeira discussão e votação, não retornando ao 
Plenário em caso de rejeição, no prazo mínimo de um ano.  

Capítulo VI
DOS PARECERES

Art. 81 - Parecer é o pronunciamento de uma Comissão sobre 
qualquer matéria sujeita a sua análise.

Art. 82 -  Nenhuma proposição será submetida à discussão e 
à votação sem o   parecer escrito da Comissão competente, exceto nos 
casos previstos neste Regimento e devidamente registrados em ata. 

Parágrafo único. Excepcionalmente quando este Regimento o 
admitir, ou por decisão do Plenário, o parecer poderá ser verbal. 

Art. 83 -  O parecer por escrito constará de duas partes:
I. Voto do relator, em termos objetivos, com a sua opinião sobre 

a conveniência da aprovação ou da rejeição da matéria, seja ela total ou 
parcial, ou sobre a necessidade de dar-lhe substitutivo ou oferecer-lhe 
emenda, podendo ser defendido em Plenário; 

II. Parecer da Comissão, com as suas conclusões e a indicação 
dos Vereadores votantes e os respectivos votos. 

§1º. Será “vencido” o voto contrário ao parecer aprovado 
pela maioria da Comissão, que se constituirá voto em separado, quando 
fundamentado, podendo ser defendido em Plenário. 

§2º. O Presidente da Câmara devolverá à Comissão o parecer 
que contrarie as disposições regimentais, para ser reformulado na sua 
conformidade. 

TÍTULO V
DA  APRECIAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo I
DO RECEBIMENTO E DA TRAMITAÇÃO

Seção I
Do Recebimento

Art. 84 -  Cada proposição, inclusive as emendas, terá trami-
tação própria. 

Art. 85 - As proposições serão numeradas de acordo com as 
seguintes normas:

I. Terão numeração por Legislatura, em série específica: 
a) os projetos de emendas à Lei Orgânica Municipal; 
b) os projetos de Lei ordinária; 
c) os projetos de Lei complementar; 
d) os projetos de decreto legislativo; 
e) os projetos de resolução; 
f) os requerimentos; 
g) as indicações; 
h)  as moções

II. As emendas serão numeradas pela ordem de entrada e  
organizadas pela ordem dos artigos do projeto; 

III. As subemendas figurarão, ao fim da série das emendas, 
subordinadas ao título “Subemendas”, com a indicação das emendas a 
que correspondam; 

IV - A remessa de proposição às Comissões será feita por 
intermédio da Secretaria da Câmara, devendo chegar ao seu destino até 
24 (vinte e quatro) horas antes da votação dos vereadores, ou imedia-
tamente, em caso de urgência, iniciando-se sempre pela Comissão de 
Constituição e Justiça.

Seção II
Da Tramitação

Art. 86 – Apresentada e lida perante o Plenário, a proposição 
será matéria de decisão: 

I. Do Presidente, nos casos do artigo 70  do Regimento In-
terno; 

II. Do Presidente, depois de ouvida a Mesa, nas hipóteses do 
artigo 71  deste Regimento, 

III. Do Plenário, nos demais casos.

Art. 87 -  As proposições, sujeitas à deliberação do Plenário, 
terão o seguinte rito:
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I. Entram em pauta para a Sessão a ser realizada dentro de, 
no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas do seu recebimento no Protocolo da 
primeira  Secretaria; 

II. Após a leitura da proposição no Expediente do Dia, ela será 
distribuída para a Comissão específica. Em se tratando de emenda, a mes-
ma será encaminhada à Comissão para a qual foi distribuída a principal. 

III. Retornando à Mesa Diretora com o parecer, será colocada 
em discussão na Ordem do Dia; 

IV. As proposições das alíneas: f, g e h, do art. 85, deverão  ser 
colocadas em discussão no Plenário no prazo de 15 (quinze) dias, após 
entrada na 1ª Secretaria.

Único -  Só serão recebidas as emendas apresentadas até às 
48 (quarenta e oito) horas anteriores aos prazos estabelecidos no art. 34 
deste Regimento. 

Capítulo II
DO INTERSTÍCIO

Art. 88 - Interstício é o prazo entre dois atos legislativos con-
secutivos, referentes a uma mesma proposição. 

Art. 89  -  Excetuando-se a matéria em regime de urgência, ou 
quando o Plenário assim decidir, o interstício será de 24 horas entre: 

I. A distribuição, o inicio da discussão e da votação corres-
pondente; 

II. A aprovação da matéria, sem emenda, e o início do turno 
seguinte.

Parágrafo único. A dispensa de interstício para inclusão de ma-
téria na Ordem do Dia poderá ser concedida pelo Plenário, a requerimento 
de um Vereador ou da Mesa.

Capítulo III
DO REGIME DE TRAMITAÇÃO

Art. 90 -  Quanto à natureza de sua tramitação as proposições 
podem ser:

I. De tramitação urgente; 
II. De tramitação com prioridade. 

§1º.  Ao regime de tramitação urgente será adotado:
a) para autorizar ao Prefeito ou ao Vice-prefeito do Município 

a se ausentarem do País; 
b) quando oriundas de mensagens do Executivo que versem 

sobre acordos, convênios, doações e concessões; 
c) quando de iniciativa do Prefeito, com solicitação de urgên-

cia; 
d) para promover ou adotar, em virtude de decisão judicial, as 

providências necessárias de sua alçada, ou que se inseriram na compe-
tência da Câmara de Vereadores; 

e) quando reconhecidas de caráter urgente por deliberação do 
Plenário, na forma regimental. 

§2º. A tramitação com prioridade aplicar-se-á nos projetos 
de iniciativa do Poder Executivo, da Mesa, de Comissão Permanente ou 
Especial, ou dos cidadãos e nos projetos de:

a) leis complementares e ordinárias que se destinarem a re-
gulamentar dispositivos constitucionais e suas alterações; 

b) alteração ou reforma do Regimento Interno; 
c)tramitação ordinária que são todos os projetos não compre-

endidos nas hipóteses dos incisos anteriores.

Capítulo IV
DA URGÊNCIA
               
Art. 91 - Urgência é a dispensa de interstícios ou de formali-

dades na tramitação da matéria. 

Parágrafo único. Mesmo que declarada a urgência, não se 
dispensará os seguintes  requisitos:

I. Leitura em Plenário e distribuição por cópia magnética, da 
proposição principal e se houver, dos anexos;

II. Leitura em Plenário dos pareceres das Comissões ou de 
Relator designado; 

III. Quorum para deliberação.

Capítulo V
DO DESTAQUE

Art. 92 -  Destaque é o pedido de votação, em separado, de 
matéria em tramitação ou parte dela. 

Parágrafo único. O destaque de parte de qualquer proposição, 
inclusive de emenda, será concedido a requerimento de qualquer Vereador 
ou por proposta de Comissão, sempre ouvindo o Plenário.

Capítulo VI
DOS DEBATES E DELIBERAÇÕES

Seção I
Disposições Gerais

Art. 93 - Discussão é a fase dos trabalhos destinada ao debate 
em Plenário. 

§ 1º. A discussão será feita sobre o conjunto das proposições 
e das emendas e subemendas, quando houver. 

§ 2º. O Presidente, consultado o Plenário, poderá anunciar o 
debate por títulos, capítulos, seções ou grupo de artigos. 

Art. 94 - A proposição com a discussão encerrada na legisla-
tura anterior poderá ter em caso de reabertura, o re-encaminhamento da 
matéria em nova legislatura. 

Parágrafo único. A dispensa da discussão deverá ser requerida 
ao se anunciar a matéria e não prejudica a apresentação de emendas. 

Art. 95 - Excetuados os projetos de lei complementar, nenhu-
ma matéria ficará inscrita na Ordem do Dia para discussão por mais de 
quatro Sessões, em turno único ou primeiro turno, e por duas sessões, 
em segundo turno.

Seção II
Do Uso da Palavra

Art. 96 - Nenhum Vereador, ou componente da Mesa, poderá 
solicitar a palavra quando houver orador na Tribuna, exceto para requerer 
prorrogação de prazo, levantar questão de ordem, ou fazer comunicação 
de natureza urgentíssima, sempre com permissão do orador, sendo, porém, 
o tempo usado, computado no que este dispõe. 

Art. 97 - Anunciada a matéria, será dada a palavra aos oradores 
para realização do debate. 

Art.98  -  Os debates deverão realizar-se com dignidade e 
ordem, cumprindo aos Vereadores atenderem as seguintes determinações 
regimentais:

I. Exceto o Presidente, os Vereadores falarão da Tribuna, salvo 
quando solicitarem para fazer fora dela; 

II. Deverão dirigir-se sempre ao Presidente, salvo quando 
responderem a aparte; 

III. Não deverão usar a palavra sem consentimento do Presi-
dente, devendo tratar aos colegas por Vossa Excelência. 

IV. O Presidente e os demais componentes da mesa,  deverão 
dirigir-se  à Tribuna quando da defesa de proposições ou debates. 

Parágrafo único. O Presidente da Sessão deverá ser substi-
tuído por um dos membros da Mesa até o  término de sua participação 
no debate. 

Art. 99  -  O Vereador  poderá falar: 
I. Para apresentar retificação ou impugnação da ata; 
II. No Expediente do Dia, na forma regimental; 
III. Para discutir matéria ou apartes; 
IV. Para levantar questão de ordem; 
V. Para apresentar requerimento e justificar a urgência; 
VI. Para encaminhar a votação e justificar seu voto; 
VII. Após a Ordem do Dia, na forma regimental; 
VIII. Em Assuntos Gerais, conforme Regimento; 
IX. Para fazer reclamação. 

Parágrafo único. A palavra terá preferência quando do levan-
tamento da questão de ordem.
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Art. 100 -  O Vereador que usar da palavra sobre a proposição 
em discussão não poderá:

I. Desviar-se da questão em debate; 
II. Falar sobre matéria vencida;
III. Usar linguagem imprópria; 
IV. Descumprir o regimento.

Art. 101  - O Presidente poderá interromper o Vereador em 
seu discurso para: 

I. Leitura de requerimento de urgência; 
II. Recepção e votação de requerimento de prorrogação da 

Sessão; 
III. Atender ao pedido da palavra em questão de ordem regi-

mental. 

Art. 102 - A concessão da palavra, quando solicitada simulta-
neamente, obedecerá à seguinte ordem: 

I. Ao líder; 
II. Ao autor da proposição; 
III. Ao relator; 
IV. Aos autores de emendas. 

Parágrafo único. O Presidente concederá a palavra, alternada-
mente, a quem seja  a favor ou contrário a matéria em discussão. 

Seção III
Do Aparte

Art. 103  -  Aparte é a interrupção consentida, breve e opor-
tuna, do orador por Vereador para indagação e  esclarecimento, relativos 
à matéria em debate. 

§1°. O Vereador só poderá apartear ao orador se solicitar 
verbalmente e deste  obtiver permissão. 

§2º. Não será admitido aparte:
I. Em paralelo ao discurso;
II. No parecer oral; 
III. Quando do encaminhamento da votação; 
IV. Quando o orador declarar, de modo geral, que não o 

permite; 
V. Quando o orador estiver suscitando questão de ordem ou 

falando para reclamação. 

§3º.  O aparte deverá ser cortês e não poderá ultrapassar a 02 
(dois) minutos, não se permitindo apartes paralelos, ou sucessivos.

Seção IV
Do Adiamento do Debate

Art. 104 – Antes de iniciar o debate de um projeto, será permi-
tido o seu adiamento, por prazo não superior a duas Sessões, mediante 
requerimento aprovado pelo Plenário. 

Parágrafo único: Quando para a mesma proposição forem 
apresentados dois ou mais requerimentos de adiamento, será votado em 
primeiro lugar o de prazo mais longo. 

Seção V
Do Tempo de Uso da Palavra 

Art. 105 - Ficam estabelecidos os seguintes prazos, aos ora-
dores, para uso da palavra:

I. 05 (cinco) minutos para apresentar retificação da ata; 
II. 05 (cinco) minutos na justificativa de urgência especial de 

requerimento; 
III. 10 (dez) minutos para falar no Expediente do Dia; 
IV. 10 (dez) minutos para discussão única de veto aposto pelo 

Prefeito; 
V. 10 (dez) minutos na discussão de cada projeto; 
VI. 05 (cinco) minutos para discussão de projeto em redação 

final; 
VII. 10 (dez) minutos para discussão do requerimento, moção 

e indicação; 
VIII. 03 (três) minutos para levantar questão de ordem; 
IX. 02 (dois) minuto para apartear; 
X. 03 (três) minutos para encaminhamento e justificação de 

voto.

Art. 106  - Quando a proposição for relatada em Plenário, 

ficam estabelecidos 15 (quinze) minutos para o relator, cinco minutos para 
os demais membros das Comissões, três minutos para Vereador não inte-
grante das Comissões e  dez minutos para o voto em separado. 

Capítulo VII
DAS DISCUSSÕES

Art. 107  -  Discussão é a fase dos trabalhos destinada aos 
debates em plenário.

§1°. Os projetos de Lei ou de resolução serão submetidos a 02 
(duas) discussões, mais a de redação final, quando necessária. 

§2°. Terão apenas uma discussão:
I. Os projetos de decretos legislativos; 
II. A apreciação de veto pelo Plenário; 
III. Os recursos contra atos do Presidente; 
IV. Os requerimentos, as moções e as indicações sujeitos à  

debate. 
V. Os projetos de resolução de concessão de honrarias. 

Art. 108 - Havendo mais de uma proposição sobre o mesmo 
assunto, a discussão obedecerá à ordem cronológica de sua apresenta-
ção.

Art. 109 - Na primeira discussão, debater-se-á cada artigo do 
projeto, de per si, podendo ser oferecidas emendas e subemendas que, 
lidas pelo 1° Secretário, encaminhadas às Comissões competentes, para 
o devido parecer, que poderá ser verbal. 

Parágrafo único. Sendo muitos os artigos do projeto, a Câmara 
poderá deliberar, a requerimento de qualquer Vereador, que ele seja discu-
tido, por título, capítulos ou seções, com as emendas respectivas. 

Art. 110 - Na discussão da redação final, debater-se-á a propo-
sição por inteiro, podendo ser apresentadas emendas de redação. 

Parágrafo único. Terminada a discussão de redação final, o 
Presidente submeterá o projeto à votação global, salvo as emendas e os 
substitutivos, que serão votados separadamente. 

Art. 111  - A redação final só será submetida à discussão, 
quando emendada. 

Art. 112 -  Os autores e os relatores poderão falar 02 (duas) 
vezes em cada discussão. 

Parágrafo único. Na segunda vez, o tempo será reduzido à 
metade. 

Art. 113 - O encerramento normal da discussão de qualquer 
proposição dar-se-á pela ausência de oradores, pelo decurso dos prazos 
regimentais ou por deliberação do Plenário. 

Parágrafo único. Nenhuma proposição será discutida ou votada 
sem a presença de seu autor, salvo por deliberação do Plenário. 

Art. 114 - O substitutivo da Comissão terá preferência sobre o 
projeto, para os fins de votação. 

§1º. Quando mais de uma Comissão houver apresentado 
substitutivo, será criada uma Comissão mista, formada por integrantes 
das Comissões que apresentaram substitutivos, para a apresentação de 
um texto único. 

§2º. A Comissão mista terá prazo determinado de duas (02) 
sessões ordinárias para apresentação de texto consensual. 

§3º. Não havendo consenso, terá preferência para votação o 
substitutivo registrado por último no protocolo. 

Art. 115 - Só com parecer verbal favorável da Comissão, atra-
vés do respectivo relator, o projeto poderá, em última ou única discussão, 
ser votado, com ou sem emenda, salvo se houver requerimento de votação 
durante o debate. 

Art. 116 - Os Projetos, as emendas e as indicações apro-
vados em segunda discussão e em discussão única, serão enviados à 
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Comissão de Constituição e Justiça, para redação final. 

Parágrafo único Quando for apresentada emenda à redação 
final, esta será votada antes do projeto. 

Art. 117 - Nenhum Vereador poderá falar depois de encaminha-
da a matéria para  votação, exceto para requerer a verificação desta. 

Art. 118 - O encaminhamento da votação em segunda discus-
são, salvo em se tratando de projeto de lei orçamentária, far-se-á sobre o 
conjunto de artigos e emendas. 

Art. 119 - O encaminhamento da votação, em primeira e 
segunda discussões, será feito em relação ao projeto e às emendas em 
conjunto, salvo em se tratando de projeto de lei orçamentária. 

Art. 120 - Quando o resultado da votação indicar que não 
há quorum, será feita a chamada nominal, registrando-se os nomes dos 
Vereadores presentes e dos ausentes. 

§1° Provada à irregularidade da votação, a Câmara poderá 
repeti-la. 

§2° Nenhuma votação admitirá mais de uma verificação. 

§3° Nas votações nominais, a verificação far-se-á pela recon-
tagem dos votos. 

Art. 121 - Qualquer Vereador poderá requerer o adiamento 
da discussão de proposição, com anuência do Plenário, quando de sua 
autoria. 

§1°. Encerrada a discussão, o adiamento da votação só poderá 
ser requerido pelo autor da proposição, pelo relator ou pela maioria de 
Comissão que sobre ela houver opinado, por prazo certo e com anuência 
do Plenário.

 
§2°. O adiamento da votação só poderá ser concedido uma vez 

e por prazo previamente fixado, não superior a cinco sessões. 

§3º. Requerido, por mais de um Vereador, o adiamento de uma 
votação, o requerimento que indicar menor prazo terá preferência. 

§4°. Em caso de empate, o Presidente decidirá com seu 
voto. 

§5º. O adiamento não poderá ser concedido se já iniciada a 
votação da proposição. 

Art. 122 - Não poderá ter votação adiada, salvo por falta de 
quorum, os projetos:  

I. De prorrogação ou adiamento da Sessão Legislativa; 
II. Os vetados; 
III. Os de natureza urgente. 

Art. 123 - O requerimento de adiamento da votação, para au-
diência de Comissão, será rejeitado se, verificado pela Mesa, não houver 
relação entre a competência da Comissão e a matéria a ser votada. 

Capítulo IX
DA VOTAÇÃO

Art. 124  - A votação completa o turno regimental  da discus-
são. 

§1º. A votação das matérias com a discussão encerrada e 
das que se acharem sobre a Mesa será realizada em qualquer Sessão, 
imediatamente após a discussão, se houver quorum. 

§2º. O Vereador poderá escusar-se a tomar parte na votação 
simbólica, registrando simplesmente abstenção. 

§3º. Havendo empate na votação simbólica, cabe ao Presidente 
desempatá-la. 

§4º. Se o Presidente se abstiver de desempatar a votação, o 
substituto regimental o fará em seu lugar. 

§5º. Tratando-se de causa própria ou de assunto em que 
tenha interesse individual, deverá o Vereador dar-se por impedido e 

fazer comunicação nesse sentido à Mesa, sendo seu voto considerado em 
branco, para efeito de quorum. 

§6º. O voto do Vereador, mesmo que contrarie o da respectiva 
representação ou liderança, será acolhido para todos os efeitos. 

Art. 125 - Só se interromperá a votação de uma proposição 
por falta de quorum. 

Art. 126 - Após a apuração, o Presidente proclamará o resulta-
do, especificando os votos favoráveis, contrários, brancos e nulos. 

Art. 127 - Salvo disposição regimental em contrário, as delibe-
rações da Câmara serão tomadas por maioria de votos dos presentes ou 
da maioria absoluta de seus membros. 

§1º.  Os projetos de emenda à Lei Orgânica Municipal serão 
aprovados se obtiverem maioria dos votos dos membros da Câmara, 
observados, na sua tramitação, as demais normas regimentais para dis-
cussão e votação. 

Capítulo X
DO PROCESSO E DAS MODALIDADES DE VOTAÇÃO

Art. 128 - A votação somente poderá ser simbólica e nomi-
nal. 

Parágrafo único. Acordado previamente pela Câmara, deter-
minado processo de votação para a proposição não será admitido reque-
rimento de outro processo. 

Art. 129 - Pelo processo simbólico, que se utilizará na votação 
de qualquer matéria, o Presidente convidará os Vereadores a favor a per-
manecerem sentados e proclamará o resultado manifesto dos votos. 

Parágrafo único. Havendo votação divergente, o Presidente 
consultará o  Plenário nos casos de dúvida quanto ao resultado procla-
mado, assegurada a oportunidade de se formular pedido de verificação 
de votação. 

Art. 130 - A votação nominal far-se-á pela chamada dos Vere-
adores, observando-se que: 

I. Os nomes serão enunciados, em voz alta, pelo 2º  Secre-
tário; 

II. Os Vereadores, levantando-se de suas respectivas cadei-
ras, responderão sim ou não, conforme aprovem ou rejeitem a matéria 
em votação; 

Parágrafo único. As abstenções também serão anotadas pelo 
2º  Secretário. 

Art. 131 - A proposição ou seu substitutivo será votada sempre 
em relação ao todo, ressalvada a matéria destacada, ou por deliberação 
diversa do Plenário. 

§1º. As emendas com parecer favorável, inclusive as de Co-
missão, serão votadas conforme sua ordem.

§2º. As emendas que tenham pareceres divergentes e as 
destacadas serão votadas uma a uma. 

§3º. O Plenário poderá conceder, a requerimento de qualquer 
Vereador, que a votação das emendas se faça destacadamente. 

§4º. Dentre as emendas de cada grupo, oferecidas respectiva-
mente ao projeto ou à proposição original, e as emendas destacadas, serão 
votadas pela ordem: as supressivas, as aglutinativas, as substitutivas, as 
modificativas e, finalmente, as aditivas. 

§5º.  As emendas com subemendas serão votadas uma a 
uma. 

§6º. Somente será permitida a votação parcelada se solicitada 
durante a discussão, salvo quando o requerimento for de autoria do relator, 
ou do autor da proposição. 

Art. 132 - A emenda declarada inconstitucional ou contrária 
ao ordenamento jurídico pela Comissão de Constituição e Justiça não 
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será submetida à votação, o mesmo ocorrendo com as consideradas in-
compatíveis financeira ou orçamentariamente pela Comissão de Finanças 
e Orçamento.

Capítulo XI
DA  PREJUDICIALIDADE

Art. 133 - Consideram-se prejudicadas, na mesma Sessão 
Legislativa:

I. As proposições anexas, quando aprovada ou rejeitada a 
principal; 

II. As proposições de conteúdo idêntico a de outras aprovadas 
ou rejeitadas, bem como as de conteúdo oposto as já aprovadas; 

§1º. A rejeição do projeto prejudica as emendas a ele ofere-
cidas. 

§2º. A rejeição de qualquer artigo do projeto votado “artigo por 
artigo”, prejudica os demais artigos que forem conseqüência daquele. 

Capítulo XII
DA REDAÇÃO DO VENCIDO, DA REDAÇÃO FINAL E DOS 

AUTÓGRAFOS.

Art. 134 - Terminada a votação em primeiro turno, as pro-
posições irão para  Comissão de Constituição e Justiça para redigir o 
vencido.

Art. 135 - Ultimada a fase da votação, em discussão única ou 
em segunda discussão, será a proposição, com as respectivas emendas, 
se as houver, enviada à Coordenação Legislativa para que elabore a 
redação final.

Art. 136 - A redação final é parte integrante do turno em que 
se concluir a apreciação da matéria.

§ 1º - A redação final será dispensada, salvo se houver vício 
de linguagem, defeito ou erro manifesto a corrigir:

a) nas propostas de emenda à Constituição e em projetos em 
segundo turno, se aprovados sem modificação, já tendo sido feita redação 
do vencido em primeiro turno;

b) nos substitutivos aprovados em segundo turno, sem emen-
das.

§ 2º - A comissão poderá, em seu parecer, propor que seja 
considerada forma final a redação do texto de proposta de emenda à Lei 
Orgânica, projetos, indicação ou substitutivo aprovados, sem alterações, 
desde que em condições de ser adotada como definitivo.

Art. 137 - A redação final será votada, a pedido de qualquer 
vereador, depois de lida a proposição em Plenário e distribuída em avul-
sos. 

§1º. Apresentada as emendas, a redação final será submetida 
a discussão com pareceres da Comissão de Constituição e Justiça. 

§2º. Figurando a redação final na Ordem do Dia, se sua discus-
são for encerrada sem emendas, ou pedido de vereador, será considerada 
definitivamente aprovada, sem votação. 

Art. 138 - A proposição aprovada em definitivo pela Câmara 
será encaminhada em autógrafo à sanção ou à promulgação, conforme 
o caso, no prazo máximo de dez dias úteis, pelo Presidente da Câmara 
ao Prefeito. 

§1º. Os autógrafos reproduzirão a redação final aprovada em 
Plenário. 

§2º. As resoluções e decretos legislativos serão promulgados 
pelo Presidente no prazo de dez dias úteis após o recebimento dos autógra-
fos. Não o fazendo, caberá ao Vice-presidente exercer essa atribuição.

TÍTULO VI
DAS MATÉRIAS SUJEITAS AS  DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Capítulo I
DA PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

Art. 139 - A Câmara apreciará proposta de emenda à Lei Or-
gânica Municipal, quando: 

I. Apresentada por um terço, no mínimo, dos membros da 
Câmara Municipal; 

II. Proposta pelo Prefeito; 

Art. 140 - A proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal será 
despachada pelo Presidente da Câmara à Comissão de Constituição e 
Justiça que se pronunciará sobre sua admissibilidade no prazo de cinco 
sessões, devolvendo-a à Mesa com o respectivo parecer.

§1º.  Se inadmitida, a proposta poderá o autor, com o apoio 
de no mínimo um terço (1/3) dos Vereadores requerer à  apreciação pre-
liminar em Plenário. 

§2º. Admitida a proposta, com parecer, o Presidente designará 
Comissão Especial para exame do mérito da proposição, que terá o prazo 
de dez dias úteis para tal fim. 

§3º. As subemendas à proposição ao projeto de emenda à 
Lei Orgânica só poderão ser apresentadas emendas perante a Comissão 
Especial.

§4º. Após a publicação do parecer e o interstício de setenta e 
duas horas, a proposta será incluída na Ordem do Dia. 

§5º. A proposta será submetida a dois turnos de discussão e 
votação com interstício de dez dias úteis entre uma votação e outra.

§6º. Será aprovada a proposta que obtiver em ambos os 
turnos, dois terços dos votos dos membros da Câmara dos Vereadores, 
em votação nominal. 

Art. 141 - Quando ultimada na Câmara a aprovação da pro-
posta, será o fato comunicado ao Prefeito, por ofício da Presidência, e 
convocada Sessão para promulgação da emenda.

Capítulo II
DOS PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

Art. 142 - Recebido o projeto de lei complementar pela Mesa, o 
Presidente comunicará o fato ao Plenário e determinará a sua inclusão em 
pauta da Sessão seguinte, sendo publicado e distribuído em avulsos. 

§1º. No decurso da mesma Sessão, ou logo após, o Presiden-
te nomeará Comissão Especial para emitir parecer sobre o projeto e as 
emendas. E, na hipótese de omissão da presidência, a nomeação poderá 
ser feita pelo Plenário, a requerimento de qualquer vereador e obtida a 
maioria qualificada dos votos. 

§2º. A Comissão se reunirá no prazo de cinco dias, a partir de 
sua constituição, para eleger o presidente e relator. 

§3º. As emendas serão apresentadas diretamente à Comis-
são Especial, durante o prazo de dez dias úteis, contados a partir da sua 
instalação. 

§4º. Após o encerramento do período de apresentação de 
emendas, o relator terá o prazo de dez dias para entregar seu parecer 
sobre o respectivo projeto e emendas.

Art. 143 - Publicadas as emendas e o parecer, o projeto será 
incluído na Ordem do Dia, com distribuição obrigatória de todo o conteúdo 
aos vereadores em, no mínimo, quatro dias antes da Sessão. 

Art. 144 - Aprovados o projeto e as emendas, a matéria vai 
para Coordenação Legislativa que terá cinco dias úteis para a elaboração 
da redação final. 

Art. 145 - Lida, em plenário, a redação final do projeto apro-
vado, ele  será enviado à sanção do Prefeito no prazo improrrogável de 
dez dias úteis. 

Art. 146 - Não se fará a tramitação simultânea de mais de dois 
projetos de lei complementar.

Capítulo III

DA FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DA CÂ-
MARA MUNICIPAL, DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO.
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Art. 147 - É de incumbência da Comissão de Finanças e Or-
çamento a elaboração, no último ano de cada legislatura, dos projetos de 
resolução e dos decretos legislativos destinados respectivamente, a fixar a 
remuneração e a ajuda de custo  dos membros da Câmara e a remuneração 
do Prefeito e do Vice-prefeito para a legislatura subseqüente, observados 
os preceitos constitucionais. 

Parágrafo único. Se a Comissão não apresentar, durante o 
primeiro semestre da última Sessão Legislativa da legislatura, os projetos 
de que trata este artigo, a Mesa incluirá a matéria na Ordem do Dia na 
primeira sessão ordinária do segundo período semestral, em forma de 
proposição. 

Capítulo IV
DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E JULGAMENTO DAS 

CONTAS DOS GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Art.148 - Encaminhados à Câmara os processos de presta-
ção de contas públicas, com o parecer prévio do Tribunal de Contas dos 
Municípios, o Presidente designará Comissão Especial para a avaliação 
das mesmas e a elaboração de parecer, respeitado a proporcionalidade 
dos partidos existentes. 

§1º. Na primeira Sessão Ordinária após a constituição da Co-
missão Especial, esta dará ciência à Mesa da escolha do seu Presidente 
e relator. 

§2º. Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas, não 
estando a Câmara em recesso, independentemente da leitura em Plenário, 
o Presidente distribuirá, no prazo máximo de quarenta e oito horas, cópia 
deste parecer a todos os Vereadores. Na hipótese de recesso, fá-lo-á na 
Primeira Sessão plenária após o seu término.

§3º. A Comissão Especial funcionará pelo prazo de trinta dias 
para:

I. Analisar a documentação; 
II. Receber sugestões; 
III. Fornecer informações; 
IV. Ouvir os gestores das contas, quando a maioria dos mem-

bros da Comissão assim decidir; 
V. Emitir parecer pela aprovação ou pela rejeição das con-

tas. 

§4º. Para responder aos pedidos de informação, a Comissão 
poderá realizar  diligências e vistorias externas bem como, mediante en-
tendimento prévio com  os gestores,  examinar documentos das referidas 
contas.

§5º. Após a análise da Comissão, a matéria será enviada à 
Mesa com o devido parecer do relator e da Comissão. 

§6º. O prazo de tramitação do processo de apreciação das 
contas na Câmara Municipal, será de sessenta dias após o conhecimento 
do Plenário e não correrá enquanto em recesso estiver a Câmara. 

§7º. Expirado o prazo estipulado no parágrafo anterior, preva-
lecerá o parecer prévio do Tribunal de Contas. 

Capítulo V
DO REGIMENTO INTERNO

Art. 149 - O Regimento Interno poderá ser modificado ou 
reformado por meio de projeto de resolução de iniciativa de Vereador, da 
Mesa Diretora, de Comissão  Permanente ou de Comissão Especial criada 
para este fim, em virtude de deliberação da Câmara, da qual deverá fazer 
parte um membro da Mesa. 

§1º. O projeto, após ser publicado e distribuído em avulsos, 
permanecerá na Ordem do Dia, durante o prazo de cinco Sessões, para 
recebimento de emendas. 

§2º. Decorrido o prazo previsto no parágrafo anterior, o projeto 
será enviado:

I. À Comissão de Justiça e Redação,  em qualquer caso; 
II. À Comissão Especial que o houver elaborado, para exame 

das emendas recebidas; 
III. À Mesa, para apreciar as emendas e o inteiro teor do 

projeto. 

§3º. Os pareceres das Comissões serão emitidos no prazo de 
dez dias úteis, quando o projeto for de simples modificação e de vinte dias 
úteis, quando se tratar de reforma. 

§4º. Depois de publicados os pareceres e distribuídos em 
avulsos, o projeto será incluído na Ordem do Dia, em primeiro turno. 

§5º. O segundo turno não poderá ser encerrado antes de 
transcorridas dez dias úteis da inclusão do projeto na Ordem do Dia. 

§6º. A redação do texto vencedor e a redação final do projeto 
competem à Coordenação Legislativa, supervisionada pela Comissão 
Especial que o houver elaborado, ou à Mesa, quando de iniciativa de 
Vereador ou de Comissão Permanente. 

§7º. A apreciação do projeto de alteração ou de reforma do 
Regimento obedecerá às normas vigentes para os demais projetos de 
resolução, exigindo-se quorum qualificado para sua votação. 

§8º. A Mesa consolidará e publicará todas as alterações intro-
duzidas no Regimento antes do término de cada biênio. 

Capítulo VI
DO PROCESSO NOS CRIMES DE RESPONSALIDADE DO 

PREFEITO, DO VICE-PREFEITO  E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 

Art. 150 - O processo, nos crimes de responsabilidade do 
Prefeito do Vice-Prefeito e de Secretários Municipais, ocorrerá mediante 
aplicação de legislação específica e devem ser obedecidos os princípios 
da legislação federal em vigor.

Capítulo VII
DO COMPARECIMENTO DE TITULARES DOS ÓRGÃOS DA 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

 Art. 151 - O Secretário Municipal, bem como o dirigente titu-
lar de órgão descentralizado e da Administração indireta, comparecerão 
perante a Câmara ou às suas Comissões: 

§1º. Por iniciativa própria, mediante entendimento com a Mesa 
ou a Presidência da Comissão, para expor assunto de relevância de sua 
Unidade. 

§2º. Quando convocados para prestarem, pessoalmente, 
informações sobre assunto previamente determinado.

I. A convocação, quando resolvida pela Câmara, será delibe-
rada por maioria simples e a requerimento de qualquer vereador. 

II. A convocação poderá ser solicitada por Comissão Per-
manente, Temporária, Especial ou de Inquérito através de requerimento 
subscrito pela maioria simples de seus componentes. 

III. A comunicação ao convocado ocorrerá mediante ofício do 
1º Secretário ou do Presidente da Comissão, onde haja definição de local, 
dia e hora da Sessão ou da reunião a que deva comparecer; indicar-se-á, 
ainda, as informações pretendidas, importando crime de responsabilidade 
a sua ausência sem justificação adequada aceita pelo colegiado. 

Art. 152 - Na hipótese de convocação, o convocado enca-
minhará ao Presidente da Câmara ou da Comissão até setenta e duas 
horas da sua presença na Casa, sumário de matéria que virá tratar para 
distribuição aos Vereadores. 

§1º. O convocado, no início de Assuntos Gerais ou em Sessão 
marcada para este fim, poderá falar até trinta minutos, prorrogáveis por 
mais quinze pelo Plenário ou pela Comissão, podendo ser aparteado ou 
interpelado sobre o assunto objeto de sua exposição ou sobre a matéria 
pertinente à convocação. 

§2º. Em qualquer hipótese, a presença do convocado não 
poderá ultrapassar ao horário normal da Sessão Ordinária da Câmara. 

§3º. Serão permitidas réplica e tréplica, pelo prazo de três 
minutos cada. 

Art. 153 - No caso de comparecimento espontâneo ao Plená-
rio, as autoridades referidas no Art. 151 usarão a palavra, por até trinta 
minutos, no início de Assuntos Gerais, para expor assuntos de sua pasta 
e de interesse da Câmara ou do Município.
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§1°. Após a exposição do convocado, o Presidente concederá a 
palavra aos Vereadores, ou aos membros da Comissão, sendo respeitada 
a ordem de inscrição para que no prazo de três minutos, cada um formule 
suas considerações ou pedidos de esclarecimentos, dispondo o expositor 
do mesmo tempo para a resposta. 

§2º. Serão permitidas a réplica e tréplica, pelo prazo de três 
minutos. 

Art. 154 - Na eventualidade de o convocado não comparecer ou 
não prestar informações sobre matéria de sua competência, o Presidente da 
Mesa promoverá a instauração de procedimento disciplinar legal cabível. 

TÍTULO VII
DOS VEREADORES

Capítulo I
DO EXERCÍCIO DO MANDATO

Art. 155 - O Vereador deverá apresentar-se na Câmara durante 
a Sessão legislativa ordinária e a extraordinária, como também para par-
ticipar das Sessões do Plenário e das reuniões de Comissão de que seja 
membro, sendo-lhe assegurado, nos termos deste Regimento:

I. Oferecer proposições em geral, discutir e deliberar sobre 
qualquer matéria em apreciação na Casa, integrar o Plenário e os demais 
colegiados e neles votar e ser votado; 

II. Encaminhar, através da Mesa, pedidos escritos de informa-
ção a Secretário Municipal e a dirigentes de órgãos descentralizados e da 
Administração indireta; 

III. Fazer uso da palavra; 
IV. Integrar as Comissões e as representações externas e 

desempenhar missão autorizada; 
V. Promover, perante quaisquer autoridades, entidades ou 

órgãos da Administração Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, 
os interesses organizados; 

Art. 156 - O comparecimento efetivo do Vereador na Casa será 
registrado, sob responsabilidade da Mesa e da Presidência das Comissões, 
da seguinte forma: 

I. Livro próprio de presença em Plenário; 
II. Nas Comissões, pelo controle da presença às suas reu-

niões.

Art. 157  - O Vereador que se afastar do exercício do mandato 
para assumir  cargo de Ministro de Estado, Secretário de Estado, Secretário 
Municipal ou cargo de direção dos órgãos da Administração indireta, inclusi-
ve autárquica e fundacional do Município, considerar-se-á automaticamente 
licenciado, devendo comunicar por escrito à Câmara. 

Parágrafo único. Do mesmo modo, o Vereador que estiver ocu-
pando cargo executivo e que deseje retornar ao exercício do seu mandato, 
deverá comunicar à Câmara por escrito. 

Art. 158 - No exercício do mandato, o Vereador atenderá 
aos preceitos constitucionais e regimentais e aos preceitos da ética e do 
decoro parlamentar. 

§1º. Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras 
e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 

§2°. Os Vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre 
informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, 
nem sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informa-
ções. 

§3º. Os Vereadores não poderão: 

I. Desde a expedição do diploma: 
a) firmar ou manter contrato com o Município, suas autarquias, 

empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações, ou em-
presas concessionárias de serviços públicos municipais, salvo quando o 
contrato obedecer à cláusula uniforme; 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, 
inclusive os que sejam demissíveis “ad nutum”, nas entidades constantes 
da alínea anterior. 

II. Desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa 

que mantenha contrato com o Município ou nela exercer função remu-
nerada; 

b) patrocinar as causas em que seja interessada qualquer das 
entidades mencionadas na alínea “a” do inciso I deste artigo; 

c) ser titular de mais de um cargo ou de mais de um mandato 
público eletivo. 

d) conduzir ou portar arma em Plenário.

Capítulo II
DA LICENÇA

Art. 159  -  O Vereador poderá obter licença: 
I. Por motivo de doença, devidamente comprovado; 
II. A Vereadora por motivo de gravidez,  por cento e sessenta 

dias; 
III. Para tratar de interesses particulares, por prazo determi-

nado, nunca inferior a trinta dias, não podendo reassumir o exercício do 
mandato antes do término da licença; 

IV. Para o exercício de missões de interesse da Câmara, por 
até trinta dias. 

§1º. São remuneradas as licenças decorrentes dos motivos 
previstos nos incisos I, II e IV deste artigo. 

§2º. As licenças previstas nos incisos I e II serão autorizadas 
pela Mesa e as demais pelo Plenário. 

§3º. A licença depende de requerimento fundamentado, 
dirigido ao Presidente da Câmara e lido na primeira sessão após o seu 
recebimento. 

Art. 160 - Ao Vereador que, por motivo de doença comprovada, 
se encontre impossibilitado de atender aos deveres decorrentes do exercí-
cio do mandato, será concedida licença para tratamento de saúde. 

§1º. Para obtenção ou prorrogação da licença, será necessário 
laudo de inspeção de saúde firmado por clínicas da rede pública ou priva-
da com a expressa indicação de que o paciente não poderá continuar no 
exercício ativo de seu mandato. 

§2º. O Vereador licenciado para tratamento de saúde que 
obtiver, antes do término da licença alta médica, desejando reassumir 
o cargo, encaminhará à Mesa da Câmara requerimento fundamentado, 
acompanhado do respectivo parecer médico. 

Capítulo III
DA VACÂNCIA

Art. 161  - As vagas na Câmara verificar-se-ão em virtude 
de: 

I. Falecimento; 
II. Renúncia; 
III. Perda de mandato. 

Art. 162 - Extingue-se o mandato, e assim será declarado 
pelo Presidente da Câmara, quando ocorrer falecimento ou renúncia do 
Vereador. 

§1º. A declaração de renúncia do Vereador ao mandato deve 
ser dirigida por escrito à Mesa e independe de aprovação da Câmara, mas 
somente se tornará efetiva e irretratável depois de lida e publicada. 

§2º. A renúncia, sob pena de invalidade, será formulada por 
escrito e com firma reconhecida. 

Art. 163  -  Perderá o mandato o Vereador: 
I. Cujo procedimento, fundamentado pelo Código de Ética 

e a Lei Orgânica do Município for declarado incompatível com o decoro 
parlamentar; 

II. Que deixar de comparecer em cada Sessão Legislativa, à 
terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo em caso de licença 
ou de missão oficial autorizada; 

III. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos, na 
forma da lei;

IV. Quando o decretar o Poder Judiciário, nos casos previstos 
na Constituição Federal e em Lei Ordinária; 

V. Que sofrer condenação penal em sentença transitada em 
julgado; 
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VI. Que deixar de residir no Município; 
VII. Que deixar de tomar posse, sem motivo justificado, dentro 

do prazo estabelecido neste Regimento. 

§1º. Nos casos dos incisos I, II e VI deste artigo, a perda do 
mandato será decidida pela Câmara, por maioria de dois terços (2/3), 
mediante provocação da Mesa ou de partido político representado nesta 
Casa ou com legítimo interesse na decisão assegurada ampla defesa e 
contradição.

§2º. Nos casos dos incisos III, IV, V e VII, a perda do mandato 
será declarada pela Mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação 
de qualquer Vereador,  de partido político representado na Câmara, asse-
gurados a ampla defesa e o contraditório.

Capítulo IV
DA CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE

Art. 164 - A Mesa convocará, no prazo de quarenta e oito horas, 
o suplente de Vereador nos casos de:

I - ocorrência de vaga;
II - investidura do titular nas funções definidas no art. 165;
III - licença para tratamento de saúde do titular, desde que o 

prazo original seja superior a cento e vinte dias. 

§1º. Assiste, ao Suplente que for convocado, o direito de se 
declarar impossibilitado de assumir o exercício do mandato, dando ciência 
por escrito à Mesa, que convocará o Suplente imediato. 

§2º. O Suplente de Vereador, quando convocado em caráter 
de substituição, não poderá ser escolhido para os cargos da Mesa ou de 
Suplente de Secretário, nem para Presidente de Comissão. 

Capítulo V
DO DECORO PARLAMENTAR

Art. 165 - O Vereador que descumprir os deveres inerentes 
a seu mandato, ou praticar ato que afete a dignidade, estará sujeito a 
processo disciplinar e as sanções regimentais, além das previstas pelo 
Código de Ética:

I. Censura; 
II. Suspensão do exercício do mandato, não excedente a 30 

dias; 
III. Perda do mandato. 

Parágrafo único. É incompatível com o decoro parlamentar:
I. Abuso das prerrogativas constitucionais e regimentais asse-

guradas a membros da Câmara dos Vereadores; 
II. A percepção de vantagens indevidas; 
III. A prática de irregularidades graves no desempenho do 

mandato ou de cargos dele decorrentes. 
IV. Usar, em discurso ou proposição, expressões que configu-

rem crime contra a honra.

Art. 166 – Os termos para a apuração, processamento e 
aplicação de cada uma das penalidades estará consignado no Código de 
Ética que tramitará nesta Casa e cuja aprovação não poderá ultrapassar 
o final da Sessão Legislativa subseqüente a sua propositura.

CAPÍTULO VI
DO PROCESSO DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO  DO MAN-

DATO DE VEREADOR

Art. 167 - O processo disciplinar e de cassação de Vereador 
obedecerá a rito próprio,  estabelecido no Código de Ética e observado os 
princípios impostos pela legislação federal e por este Regimento.

 TÍTULO  VIII
DA PARTICIPAÇÃO  POPULAR 

Capítulo I
DA INICIATIVA POPULAR 

Seção I 
Dos Projetos de Lei

Art. 168  - Os projetos de Lei de iniciativa popular, restritos 
às matérias objeto de lei ordinária, devem ser apresentados à Câmara 
pelos interessados, devendo ser subscritos por, no mínimo, cinco por 

cento do eleitorado do Município, obedecidas as seguintes condições:
I. A assinatura de cada eleitor deverá ser acompanhada de 

seu nome completo e legível, endereço e dados identificadores de seu 
título eleitoral; 

II. Será licito a entidade a sociedade civil patrocinar a apresen-
tação de projeto de lei de iniciativa popular, responsabilizando-se inclusive 
pela coleta das assinaturas;

III. O projeto de Lei de iniciativa popular terá a mesma trami-
tação dos demais, integrando sua numeração geral; 

IV. Nas Comissões ou no Plenário, poderá o primeiro signa-
tário, ou quem este tiver indicado quando da apresentação do projeto, 
usar a palavra pelo prazo de vinte minutos para expor a matéria objeto 
da proposição; 

V. Cada Projeto de Lei deverá restringir-se a um único as-
sunto.

Seção II
Do Direito de Petição

Art. 169 -  As petições, reclamações ou representações, de 
qualquer pessoa física ou jurídica, contra ato de omissão das autoridades 
públicas, ou imputadas a membros da Câmara Municipal de Camaçari serão 
recebidas e examinadas pela Mesa, independentemente de exigências 
formais, vedado o anonimato. 

Seção III
Das Audiências Públicas

Art. 170 - Cada Comissão poderá realizar audiência pública, 
com entidades da sociedade civil e representações governamentais, para 
instruir matéria legislativa em tramitação, bem como para tratar de assuntos 
de interesse público relevante e atinente à sua área de atuação, mediante 
proposta de qualquer membro ou a pedido da entidade interessada. 

Art. 171 - Aprovada a audiência pública, a Comissão selecio-
nará para serem ouvidas as autoridades, as pessoas interessadas e os 
especialistas da matéria. 

§1º. O convidado deverá limitar-se ao tema em debate e dis-
porá, para tanto, de até vinte minutos, não podendo ser aparteado. 

§2º. A parte convidada poderá valer-se de assessores cre-
denciados, se para tal fim for obtido o consentimento do Presidente da 
Comissão. 

§3º. Os Vereadores inscritos para interpelar o expositor po-
derão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 
três minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder, vedado ao 
orador interpelar qualquer presente. 

Art. 172 - As audiências públicas serão registradas em meio 
magnético; serão assentadas as presenças dos vereadores, dos debate-
dores e do público em geral através de lista de presença;  e a ata somente 
será digitada após requerimento formal do interessado em Plenário, se 
vereador, ou ao presidente da Câmara, caso não seja.

Seção IV

Da Tribuna Cidadã

Art. 173 -  Fica assegurada a participação popular na primeira 
Sessão Ordinária da semana, logo após a leitura das preposições apre-
sentadas à Mesa, podendo fazer uso da Tribuna: 

I. Os munícipes eleitores e maiores de dezoito anos; 
II. As entidades representativas de moradores, de classe ou 

outras que tenham atuação no âmbito municipal;
III. As entidades que, mesmo não tendo caráter municipal, ve-

nham apresentar questões de relevância para a população de Camaçari.

§1º. A Tribuna Cidadã terá a duração de dez minutos, sem 
direito a apartes. 

§2º. A Tribuna Cidadã servirá a apresentação de temas de 
interesse geral ou coletivo, que devam ser levados ao conhecimento dos 
vereadores e da comunidade de Camaçari.

§3º. Para fazer uso da Tribuna Cidadã, os interessados 
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II. A Medalha Marquês de Abrantes é destinada a agraciar a 
todos aqueles que se destacarem no Município na prestação de relevantes 
serviços; 

III. A Medalha Desembargador Montenegro é exclusivamente 
dedicada as personalidades que se destacarem na educação,  nas artes e 
na cultura no âmbito do Município de Camaçari, ou se de origem diversa, 
porventura promover benefícios diretos à nossa comunidade;

Art. 180 - As honrarias serão outorgadas mediante aprovação 
do Plenário e entregues aos agraciados, pelos Vereadores proponentes, 
durante os períodos legislativos, em Sessão Especial da Câmara Municipal 
de Camaçari convocada para tal fim. 

Parágrafo único. Em caso de impedimento do autor, na oportu-
nidade da outorga do Título ou da Medalha, o Presidente designará outro 
Vereador para saudar o homenageado. E, na hipótese de o homenageado 
não puder comparecer, ele poderá indicar substituto para receber a honraria 
em seu lugar.

TÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 181 - Este Regimento será objeto de revisão geral sempre 
que a Lei Orgânica do Município submeter-se ao mesmo processo. 

Parágrafo único. Qualquer emenda a este Regimento só poderá 
ser apresentada contendo assinatura de um terço dos Vereadores e a sua 
aprovação se dará por dois terços, obedecidos aos prazos regimentais. 

Art. 182  -  Para efeito deste Regimento, entende-se como: 
I. Maioria qualificada, o número correspondente dois terços 

dos votos do  número total  de vereadores; 
II. Maioria absoluta, o número correspondente à metade, mais 

um, do número total de vereadores; 
III. Maioria simples, o número correspondente à metade dos 

votos, mais um, dos Vereadores presentes na sessão.

Art. 183 - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos 
soberanamente pelo Plenário, sem ferir a legislação em vigor e os princípios 
gerais do Direito. 

Art. 184 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas  as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de Cama-
çari, em  08  de dezembro de  2008.

LUIZA COSTA MAIA
Presidente
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Vice-presidente/ Presidente da Comissão
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deverão apresentar requerimento escrito ao Protocolo da Câmara, com 
antecedência mínima de três dias da data requerida para a realização da 
Tribuna, informando: 

I. Dados que identifiquem a entidade ou o cidadão; 
II. Nome do representante que irá manifestar-se pela entida-

de; 
III. Assunto a ser tratado.

§4º. O requerimento, de que trata este artigo, deverá ser dirigido 
à Presidência da Câmara. 

§5º. Será dado conhecimento prévio, com publicação no mural 
da Câmara no último dia útil da semana, da entidade ou do munícipe que 
ocupará a Tribuna Cidadã na semana seguinte. 

§6º. Por semana será dada a palavra a dois cidadãos ou duas 
entidades, no dia destinado ao funcionamento da Tribuna Cidadã. 

§7º. Para fazer uso da Tribuna, o orador deverá trajar roupas 
compatíveis com o recinto.  

§8º. O orador que fizer uso da Tribuna somente poderá utilizar 
novamente deste espaço após o decurso de quinze dias, contados da 
ultima utilização.

Capítulo II
DO CREDENCIAMENTO DA IMPRENSA

Art. 174 - Os órgãos de comunicação legalmente constituídos 
poderão credenciar seus profissionais, inclusive correspondentes, perante 
a Mesa, para o exercício das atividades jornalísticas, de informação e 
divulgação pertinentes à Casa e a seus membros. 

Parágrafo único. O credenciamento previsto no caput  será 
exercido sem ônus ou vínculo trabalhista com a Câmara de Vereadores.

Título  IX
DAS HONRARIAS

Art. 175 - A Câmara Municipal de Camaçari, através de projeto 
de resolução, poderá conferir as seguintes honrarias: 

I. Título de Cidadão da Cidade de Camaçari; 
II. Medalha Marquês de Abrantes; 
III. Medalha Desembargador Montenegro.

Art. 176 -  As honrarias poderão ser concedidas a personali-
dades nacionais ou estrangeiras, radicadas no País, comprovadamente 
merecedoras e com relevantes serviços prestados ao Estado ou ao 
Município. 

Art. 177 -  O projeto de concessão a que se refere o artigo 
anterior, deverá vir acompanhado de pormenorizada biografia da pessoa 
que se deseja homenagear e da relação circunstancial dos trabalhos ou 
serviços prestados ao Estado ou ao Município de Camaçari. 

Art. 178 - Em cada ano, durante os dois períodos legislativos, 
nenhum Vereador poderá figurar por mais de uma vez como autor de Pro-
jeto de Concessão de Título de Cidadão de Camaçari ou das Medalhas 
Marquês de Abrantes e Desembargador Montenegro. 

Art. 179 - Para concessão das honrarias, observar-se-ão os 
requisitos estabelecidos no art. 176 deste Regimento e mais: 

I. O Título de Cidadão da Cidade de Camaçari não poderá ser 
concedido àqueles que exercem ou exerceram cargos eletivos no Município 
ou que  sejam naturais de Camaçari; 


