
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
ESTADO DA BAHIA 

Gabinete do Presidente 

PROJETO DE LEI  Ng  008/ 2019 

DE 25 FEVEREIRO DE 2019 

APROVADO EM 09 DE ABRIL DE 2019 

"Altera dispositivos da Lei ng. 1.317 de 30 de dezembro de 

2013 e dá outras providências". 

A MESA DIRETORA 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 l_FA.  

Art.  1. Os  arts.  48 e 49 da Lei n'. 1317 de 30 de dezembro de 2013, passam a 
vigorar  corn  a seguinte redação:  

"Art.  48. Compete ao Procurador' Chefe: 

I - dirigir, coordenar e supervisionar os serviços em todos os âmbitos da 

Procuradoria Jurídica; 

II - expedir instruções para os membros da Procuradoria Jurídica e para seu 

pessoal administrativo, sobre o exercício das respectivas funções; 

Ill - adotar as medidas necessárias à uniformização de jurisprudêná\  

administrative  e à organização das respectivas súmulas, aprovando as 

formulações que expressem o entendimento uniforme da Procuradoria 

Jurídica, de maneira a evitar contradição ou conflito na interpretação das leis e 

dos atos administrativos; 

IV - exercitar quaisquer das competências definidas no artigo 46 da Lei n°. 

1317 de 30 de dezembro de 2013; 

V - representar a  Camara  Muricipal e promover a defesa de seus direitos e 

interesses em qualquer instâmia judicial, nas causes  ern  que for autor, réu, 

assistente, opoente, terceiro inte?veniente ou, por qualquer forma, interessado, 

usando de todos os recursos legalrnente permitidos e todos os poderes para o 

foro em gerai, quando expressamente autorizado pelo Presidente da  Camara  

ou por delegação c compeLência, os especiais para desistir, transigir, 

acordar, transacionar, firmar compromisso, receber e dar quitação, bem cro 

deixar de interpor rursos tws ações em que a Câmara Municipal figure  co  o 
parte; 



XX - exercer outras atribuições inerentes à finalidade da Procuradoria.  

"Art.  49. Compete ao Subprocurador Chefe: 
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VI - receber citações, notificações e intimações nas ações de interesse da 
Câmara Municipal; 

VII - avocar a defesa de interesse da Câmara Municipal em qualquer ação ou 
processo administrativo ou judicial; 

VIII - estabelecer normas e medidas visando o aperfeiçoamento de defesa 
judicial ou extrajudicial da Câmara Municipal; 

IX - exercitar a competência de representar a Câmara Municipal perante os 
Tribunais, podendo delegá-la ao Procurador Jurídico ou ao Assessor Jurídico; 

X - emitir parecer em processos administrativos de todas as naturezas, 
inclusive licitatóríos, em especial quando relacionados com a possibilidade de 
contratação direta, acompanhando e participando efetivamente de todos estes 
processos; 

XI - examinar as ordens e sentenças judiciais cujo cumprimento envolva 
matéria de competência da Câmara Municipal; 

XII - exercer função normativa, supervisora e fiscalizadora em matéria de 
natureza jurídica; 

XIII - celebrar acordos judiciais, em qualquer instância, que visem a extinção 
de processos, conforme regulamentado em legislação especifiva; 

XIV- elaborar modelos de contratos administrativos; 

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

XVI - redigir correspondências que envolvam aspectos jurídicos relevantes; 

XVII - acompanhar processos administrativos externos em tramitação no 
Tribunal de Contas e Ministério Público; 

XVIII - analisar os contratos firmados pela Câmara Municipal firmados pela 
Câmara Municipal, avaliando os riscos neles envolvidos, com vistas a garantir 
segurança jurídica e lisura em todas as relações jurídicas travadas entre o ente 
público e terceiros; 

XIX - apresentar ao Presidente da Casa Legislativa, anualmente, entre os dias 
10 e 20 de dezembro, relatório das atividades desenvolvidas pela Procuradoria 
Jurídica; 
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Seção I 
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I — auxiliar o Procurador Chefe em todas as atividades inerentes ao mesmo, 
podem exercer todas as atribuições elencadas nos incisos I, IV, V, VI, VII, IX, X, 
XI, XIV, XV, XVI, XVII,XVIII e XX do artigo anterior, de forma concorrente; 

II — exercer as atribuições dos incisos II,  III,  VIII, XII, XIII e XIX, em casos de 
substituição ou representação do Procurador Chefe ou, de forma concorrente, 
quando delegadas por este.  

Art.  2°. 0 inciso  III  do  art.  58 da Lei n°. 1317 de 30 de dezembro de 2013, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 58. L..]: 

III  — Coordenação de Licitações: 
a) Coordenador de Licitações 
b) Comissão Permanente de Licitações — COPEL  

Art.  3'. 0  art.  60 da Lei n"). 1317 de 30 de dezembro de 2013, passa a vigorar com a 
seguinte redação  

"Art.  60. A Coordenação Administrativa apresenta as seguintes subdivisões na 
sua estrutura interna: 

I — Coordenação Administrativa: 
a) Coordenador Administrativo 

II— Gerência de Compras: 
a) Gerente  

III  — Gerência de Arquivamento: 
a) Gerente 

IV— Setor de Serviços Gerais: 
a) Chefe de Setor 

V— Setor de Material e Patrimônio: 
a) Chefe de Setor  

Art.  4°. Ficam renumeradas as seções do Capítulo Ill (DA DIRETORIA 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA) da Lei n°. 1317 de 30 de dezembro de 2013, 
para adequação da alteração feita pelo artigo anterior, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 
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Seção ll 
Da Coordenação de Licitações 

Subseção I 
Da Comissão Permanente de Licitações — COPEL 

Seção Ill 
Da Coordenação Financeira 

Seção IV 
Da Coordenação de Recursos Humanos 

Seção V 
Da Coordenação de Tecnologia da Informação 

Seção VI 
Da lnspetoria de Polícia Legislativa 

Art.5°. Os  arts.  61 e 62 da Lei n°. 1317 de 30 de dezembro de 2013, passam a 
vigorar com a seguinte redação, sendo, ainda acrescentados os  arts.  61-A e 62-A: 

Seção Il 
Da Coordenação de Licitações  

"Art.  61. A Coordenação de Licitações é o órgão incumbido de planejar, 
executar e coordenar as atividades que visem a aquisição de materiais e 
serviços para a Câmara Municipal, competindo-lhe: 

I - Organizar e manter atualizado o cadastro de fornecedores; 

II - Realizar processos de compra com dispensa de licitação, conforme 
dispositivos em Lei; 

Ill - Elaborar pesquisas de preços para a instauração de processos de 
licitação; 

IV - Elaborar processos de licitação de acordo com a Lei Federal no 8.666/93 e 
suas alterações„ e Lei Federal n' 10.520/2002 e suas alterações; 

V - Elaborar contratos administrativos e convênios; 

VI - Elaborar processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; 

VII - Publicar extratos de contratos, convênios, resultados de citação, 
dispensa e inexigibilidades; 
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VIII - Cadastrar fornecedores; 

XIX - Providenciar documentação de acordo com solicitação do Tribunal de 
Contas; 

X - Em coordenação com a Procuradoria Jurídica, programar as atividades de 
consultoria e assessoramento jurídico necessárias para o desempenho 
oportuno e eficaz de suas atribuições, zelando em todo momento pela defesa 
dos interesses da Administração Pública, dentro das normas superiores de 
delegações de competências; 

XI - Acompanhar e controlar a execução de contratos e convênios celebrados 
pela Câmara Municipal na sua área de competência; 

XII - Cumprir todas as obrigações assemelhadas, que forem dispostas em 
Decretos.  

Art.  61-A. A Coordenação de Licitações apresenta as seguintes subdivisões na 
sua estrutura interna: 

- Coordenação de Licitações: 
a) Coordenador de Licitações 

II- Gerência de Licitações: 
a) Gerente 

Ill - Comissão Permanente de Licitações - COPEL 

Subseção 
Da Comissão Permanente de Licitações - COPEL  

Art.  62. A Comissão Permanente de Licitações - COPEL é o órgão cole giado e 
transitório responsável pela realização de todas as licitações da Câmara 
Municipal, composto de agentes públicos designados pelo Presidente da 
Câmara, mediante ato administrativo próprio.  

Art.  62-A. A comissão de licitação é criada pela Administração com a função de 
receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao 
cadastro de licitantes e às licitações, que serão realizadas nos termos das 
legislações pertinentes a matéria. 

§1°. A Comissão será composta de, no mínimo, três membros, desde que, pelo 
menos dois deles sejam servidores qualificados pertencentes ao quadro 
efetivo dos órgãos da Câmara Municipal responsáveis pela licitação. 



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
ESTADO DA BAHIA 

Gabinete do Presidente 

§2°. A investidura dos membros da COPEL não poderá exceder o período de 
um ano, sendo permitida a recondução parcial dos membros por igual período. 

§3°. No caso de pregão, o pregoeiro será designado pelo Presidente da Câmara 
e respectiva equipe de apoio, são os membros da Comissão Permanente de 
Licitação - COPEL. 

§4°. 0 cargo de Pregoeiro que realizará o pregão (presencial ou eletrônico), 
atenderá aos seguintes requisitos: 

a) A designação do pregoeiro e da equipe de apoio deve recair sobre os 
servidores do órgão ou entidade promotora da licitação ou dos 
membros da COPEL; 

b) A função de pregoeiro poderá ser exercida, preferencialmente, por 
servidor que reúna qualificação profissional e perfil adequados; 

c) A designação do pregoeiro poderá ocorrer pelo período de um ano, 
admitindo-se reconduções para períodos seguintes, ou para licitação 
específica; 

d) A equipe de apoio deverá ser integrada, em sua maioria, por servidores 
ocupantes de cargo efetivo, pertencentes, preferencialmente, ao quadro 
permanente do órgão ou entidade promotora da licitação; 

e) A equipe de apoio deve possuir conhecimento técnico sobre o objeto 
licitado, de modo a prestar a necessária assistência ao pregoeiro."  

Art.  6°. Os incisos II,  III  e IV. do  art.  97 da Lei no. 1317 de 30 de dezembro de 2013, 
passam a vigorar  corn  a seguinte redação:  

"Art. 97. [...]: 

- Setor de Programação: 
a) Chefe de Setor 

Ill - Setor de Jornalismo: 
a) Chefe de Setor 

IV- Setor de Operações: 
a) Chefe de Setor"  

Art.  7°. 0  art.  98 da Lei n°. 1317 de 30 de dezembro de 2013, passa a vigorar com 
seguinte redação:  

"Art.  98. A Coordenadoria da TV Câmara, além das atribuições de coordenar 
veiculação da programação, compete supervisionar as atribuições 
desenvolvidas pelos Setores mencionados nos 

,incisos II a V do artig 
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anterior, como também conduzir e decidir sobre o melhor método de 
funcionamento, sob a orientação do Diretor de Comunicação Social."  

Art.  8°. 0 caput do  art.  99 da Lei no. 1317 de 30 de dezembro de 2013, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  

"Art.  99. 0 Setor de Programação da TV Câmara tem as seguintes atribuições:"  

Art.  9°. 0 caput e o inciso X do  art.  100 da Lei n°. 1317 de 30 de dezembro de 
2013, passam a vigorar com a seguinte redação:  

"Art.  100. 0 Setor de Jornalismo da TV Câmara tem as seguintes atribuições: 

X - Atuar como apresentador ou editor de jornalismo, sempre que necessário, 
a critério do Setor de Programação e da Coordenadoria da emissora."  

Art.  10°. 0 caput do  art.  101 da Lei n°. 1317 de 30 de dezembro de 2013, passa a 
vigorar com a seguinte redação:  

"Art.  101. 0 Setor de Operações da TV Câmara tem as seguintes atribuições:  

Art.  11. 0 Anexo II da Lei n°. 1317 de 30 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a 
estrutura organizacional da Câmara Municipal de Camaçari, passa a vigorar da 
seguinte forma: 

ANEXO II 

QUADRO GERAL DOS CARGOS DE PROVIMENTOS TEMPORÁRIOS NA 
FUNÇÃO COMISSIONADA — FC DA ESTRUTURA FUNCIONAL DA CÂMARA DE 

VEREADORES IDENTIFICADOS POR SEUS RESPECTIVOS SÍMBOLOS E 
QUANTITATIVOS (A) 

NOME DO CARGO SÍMBOLO QUANTITATIVO 
Diretor Administrativo e Financeiro FC-7 01 
Diretor Legislativo FC-7 01 
Diretor de Comunicação FC-7 01 
Controlador Geral FC-7 01 
Procurador Chefe FC-7 01 
Assessores Parlamentares APs - 
Chefe de Gabinete da Presidência FC-6 01  
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Ouvidor Geral FC-6 01 
Subprocurador Chefe FC-6 01 
Coordenador FC-6 09 

SUBTOTAL (A) 17 

QUADRO GERAL DOS CARGOS DE PROVIMENTOS TEMPORÁRIOS NA 
FUNÇÃO COMISSIONADA — FC DA ESTRUTURA FUNCIONAL DA CÂMARA DE 

VEREADORES IDENTIFICADOS POR SEUS RESPECTIVOS SÍMBOLOS E 
QUANTITATIVOS (B) 

NOME DO CARGO SÍMBOLO QUANTITATIVO 
Inspetor de Polícia Legislativa FC-5 01 
Assessor Especial FC-5 04 
Assessor Jurídico FC-5 02 
Assessor de Cerimonial FC-5 01 
Assessor Financeiro FC-5 01 
Supervisor de Segurança FC-4 01 
Assessor Legislativo Ill FC-4 48 
Chefe de Setor FC-4 17 
Gerente FC-5 04 
Assessor Contábil FC-4 02 
Assessor Legislativo II FC-3 20 
Assessor de Novas Mídias FC-3 01 
Assessor de Jornalismo FC-3 01 
Assessor de Publicidade e Relações Públicas FC-3 01 
Assessor de Fotografia e Acervo FC-3 01 
Assessor de Imprensa FC-3 02 
Assessor legislativo I FC-2 20 
Oficial de Gabinete FC-1 03 

SUBTOTAL (B) 130 

TOTAL A+B 147 

Art.  12. O Anexo IV da Lei n°. 1317 de 30 de dezembro de 2013, passa a vigorar da 
seguinte forma: 

I — Altera os quadros de lotação da DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL — TV 
CÂMARA, da COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA e da COORDENAÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS: 

DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL — TV CÂMARA 

CARGOS SIMBOLOS QUANTITATIVOS 
Coordenador FC-6 01 
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03 Chefe de Setor FC-4 
04  TOTAL 

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 

CARGOS SÍMBOLOS QUANTITATIVOS 
Coordenador FC-6 01 
Gerente FC-5 02 
Chefe de Setor FC-4 02 
Assessor Legislativo I FC-2 02 

TOTAL 07 

COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

CARGOS SÍMBOLOS QUANTITATIVOS 
Coordenador FC-6 01 
Gerente FC-5 01 
Chefe de Setor FC-4 03 
Assessor  Les  islativo ll FC-2 01 

TOTAL 06 

II — Cria o quadro de lotação da COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES: 

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES  

CARGOS SÍMBOLOS QUANTITATIVOS  i  
Coordenador FC-6 01 
Gerente FC-5 01 

TOTAL 02  

III  — Altera o QUADRO DAS ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DE INVESTIDURA 
DOS CARGOS EM COMISSÃO de PROCURADOR CHEFE e SUBPROCURADOR: 

PROCURADOR CHEFE 

ATRIBUIÇOES 
Dirigir, coordenar e supervisionar os serviços em todos os âmbitos da 
Procuradoria Jurídica; expedir instruções para os embros da Procur ria  
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Jurídica e para seu pessoal administrativo, sobre o exercício das respectivas 
funções; adotar as medidas necessárias à uniformização de jurisprudência 
administratíva e à organização das respectivas súmulas, aprovando as 
formulações que expressem o entendimento uniforme da Procuradoria 
Jurídica, de maneira a evitar contradição ou conflito na interpretação das leis e 
dos atos administrativos; exercitar quaisquer das competências definidas no 
artigo 46 da Lei n°. 1317 de 30 de dezembro de 2013; representar a Câmara 
Municipal e promover a defesa de seus direitos e interesses em qualquer 
instância judicial, nas causas em que for autor, réu, assistente, opoente, 
terceiro interveniente ou, por qualquer forma, interessado, usando de todos os 
recursos legalmente permitidos e todos os poderes para o foro em geral, e, 
quando expressamente autorizado pelo Presidente da Câmara ou por 
delegação de competência, os especiais para desistir, transigir, acordar, 
transacionar, firmar compromisso, receber e dar quitação, bem como deixar de 
interpor recursos nas ações em que a Câmara Municipal figure como parte; 
receber citações, notificações e intimações nas ações de interesse da Câmara 
Municipal; avocar a defesa de interesse da Câmara Municipal em qualquer 
ação ou processo administrativo ou judicial; estabelecer normas e medidas 
visando o aperfeiçoamento de defesa judicial ou extrajudicial da Câmara 
Municipal; exercitar a competência de representar a Câmara Municipal perante 
os Tribunais, podendo delegá-la ao Procurador Jurídico ou ao Assessor 
Jurídico; emitir parecer em processos administrativos de todas as naturezas, 
inclusive licitató rios, em especial quando relacionados com a possibilidade de 
contratação direta, acompanhando e participando efetivamente de todos estes 
processos; examinar as ordens e sentenças judiciais cujo cumprimento 
envolva matéria de competência da Câmara Municipal; exercer função 
normativa, supervisora e fiscalizadora em matéria de natureza jurídica; 
celebrar acordos judiciais, em qualquer instância, que visem a extinção de 
processos; elaborar modelos de contratos administrativos; sugerir e 
recomendar providências para resguardar os interesses e dar segurança aos 
atos e decisões da Administração; redigir correspondências que envolvam 
aspectos jurídicos relevantes; acompanhar processos administrativos 
externos em tramitação no Tribunal de Contas e Ministério Público; analisar os 
contratos firmados pela Câmara Municipal firmados pela Câmara Municipal, 
avaliando os riscos neles envolvidos, com vistas a garantir segurança jurídica 
e lisura em todas as relações jurídicas travadas entre o ente público e 
terceiros; apresentar ao Presidente da Casa Legislativa, anualmente, entre os 
dias 10 e 20 de dezembro, relatorio das atividades desenvolvidas pela, 
Procuradoria Jurídica; exercer outras atribuições inerentes à finalidade da 
Procuradoria. 

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

ATRIBUIÇÕES  
Auxiliar o Procurador Chefe em todas as atividades inerentes ao mesmo, 
podem exercer de forma concorrente as seguintes atribuições: dirigir, 
coordenar e supervisionar os serviços em todos os âmbitos da Procuradoria 
Jurídica; exercitar quaisquer das competências definidas no artigo 46 da Lei 
n°. 1317 de 30 de dezembro de 2013; representar a Câmara Municipal e 
promover a defesa de seus direitos e interesses em qualquer instância judicial, 
nas causas em que for autor, réu, assistente, opoente, terceiro interveniente 
ou, por qualquer forma, interessado, usando de todos os recursos legalmente 
permitidos e todos os poderes para o foro em geral, e, quando expressamente 
autorizado pelo Presidente da Câmara ou por delegação de competência, os 
especiais para desistir, transigir, acordar, transacionar, firmar compromisso, 
receber e dar quitação, bem como deixar de interpor recursos nas ações em 
que a Câmara Municipal figure como parte; receber citações, notificações e 
intimações nas ações de interesse da Câmara Municipal; avocar a defesa de 
interesse da Câmara Municipal em qualquer ação ou processo administrativo 
ou judicial; exercitar a competência de representar a Câmara Municipal perante 
os Tribunais, podendo delegá-la ao Procurador Jurídico ou ao Assessor 
Jurídico; emitir parecer em processos administrativos de todas as naturezas, 
inclusive licitatõrios, em especial quando relacionados com a possibilidade de 
contratação direta, acompanhando e participando efetivamente de todos estes 
processos; examinar as ordens e sentenças judiciais cujo cumprimento 
envolva matéria de competência da Câmara Municipal; elaborar modelos de 
contratos administrativos; sugerir e recomendar providências para resguardar 
os interesses e dar segurança aos atos e decisões da Administração; redigir 
correspondências que envolvam aspectos jurídicos relevantes; acompanhar 
processos administrativos externos em tramitação no Tribunal de Contas e 
Ministério Público; analisar os contratos firmados pela Câmara Municipal 
firmados pela Câmara Municipal, avaliando os riscos neles envolvidos, com 
vistas a garantir segurança jurídica e lisura em todas as relações jurídicas 
travadas entre o ente público e terceiros; exercer outras atribuições inerentes 
à finalidade da Procuradoria. 
Em casos de substituição ou representação do Procurador Chefe ou, de forma 
concorrente, quando delegadas por este, exercerá as seguintes atribuições: 
expedir instruções para os membros da Procuradoria Jurídica e para seu 
pessoal administrativo, sobre o exercício das respectivas funções; adotar as 
medidas necessárias à uniformização de jurisprudência administrativa e à 
organização das respectivas súmulas, aprovando as formulações que 
expressem o entendimento uniforme da Procuradoria Jurídica, de maneira a 
evitar contradição  ou conflito na interpretação das leis e do atos 
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administrativos; estabelecer normas e medidas visando o aperfeiçoamento de 

defesa judicial ou extrajudicial da Câmara Municipal; exercer função 

normativa, supervisora e fiscalizadora em matéria de natureza jurídica; 

celebrar acordos judiciais, em qualquer instância, que visem a extinção de 

processos; apresentar ao Presidente da Casa Legislativa, anualmente, entre os 

dias 10 e 20 de dezembro, relatório das atividades desenvolvidas pela 

Procuradoria Jurídica. 

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

IV — Cria o QUADRO DAS ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DE INVESTIDURA DO 
CARGO EM COMISSÃO de COORDENADOR DE LICITAÇÕES: 

COORDENADOR DE LICITAÇÕES 

ATRIBUIÇÕES 
Planejar, executar e coordenar as atividades que visem a aquisição de 

materiais e serviços para a Câmara Municipal. 

REQUISITOS 
Ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei; gozar dos direitos políticos; estar em 
dia com as obrigações militares, se do sexo masculino, estar em dia com as 
obrigações eleitorais; ter idade  minima  de 18 anos; nível superior completo e 
conhecimento na área de licitações.  

Art.  13. Esta Lei retroage à data de 02 de janeiro de 2019, alcançando seus efeitos 
aos atos que já celebrados estiverem, revogando-se as disposições em contrário. 

GABINETE DA PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
10 DE ABRIL DE 2019. 

anoel Jorge de AI ida Curvelo 
Presidente 

Flávio  Marcus  de Azevedo Cruz 
10  Secretário 

Neilton José da ,ilva 
2° Secret ri'  
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