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GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2017 

De 06 de Fevereiro de 2017 
 

“Dispõe sobre a normatização dos atos 
da Câmara Municipal de Canápolis e dá 
outras providências” 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais e em conformidade 
com o Artigo 39, Inciso II do Regimento Interno da Câmara: 

 
DECRETA: 
 

Art. 1º - Este Decreto Legislativo estabelece normas e diretrizes para a  
numeração de atos normativos da Câmara Municipal de Canápolis/BA. 

Parágrafo Único -  Consideram-se atos normativos para efeitos deste 
Decreto as proposições e os atos administrativos elaboradas pela Câmara 
Municipal. 

Art. 2º - Proposição é toda matéria sujeita à deliberação do Plenário 
qualquer que seja o seu objeto. (art. 111 do Regimento Interno) 

Parágrafo Único - São consideradas proposições as matérias relacionadas a: 
I – os projetos de lei; 
II – as medidas provisórias; 
III – os projetos de decretos legislativos; 
IV – os projetos de resoluções; 
V – os projetos substitutivos; 
VI – as emendas e subemendas; 
VII – os pareceres das Comissões Permanentes; 
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VIII – os relatórios das Comissões Especiais de qualquer natureza; 
IX -  as indicações; 
X – os requerimentos; 
XI – os recursos; 
XII – as representações. (art. 112 do Regimento Interno) 
 
Art. 3º - As proposições a que se refere o parágrafo único do artigo anterior 
serão numeradas ordinariamente por Sessão Legislativa.  

Art. 4º - Os atos administrativos ordinários da Câmara Municipal são os 
que visam a disciplinar o funcionamento da Administração e a conduta 
funcional de seus agentes. São atos expedidos pela Presidência da Câmara: 
Decretos, Portarias, Resoluções, Ofícios, Circulares e as Leis cujo veto 
tenha sido rejeitado pelo Plenário da Câmara. 

§ 1º - As Resoluções serão numeradas em ordem seqüencial e infinita. 

§ 2º - Os Decretos Legislativos e as Portarias serão numerados por 
Legislatura. 

§ 3º - Os Ofícios e as Circulares serão numerados por sessão legislativa.   

§ 4º - As Leis que receberem sanção tácita e as cujo veto tenha sido 
rejeitado pelo Plenário e não tenham sido promulgadas pelo Prefeito 
Municipal, serão promulgadas pela Presidência da Câmara com numeração 
seguindo a ordem das Leis sancionadas pelo Executivo Municipal. 
 
Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Canápolis-Ba, em 06 de 
Fevereiro de 2017. 
 

ALVINO DE OLIVEIRA ALVES 
Presidente 

 


