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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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PROJETO DE LEI MUNICIPAL APROVADO Nº 001/2017 

De 14 de março de 2017 
Com alterações aprovadas pela Emenda Legislativa nº 001/2017 e 

inseridas na íntegra do Projeto Aprovado. 
 

“Dispõe sobre a Estrutura  
Administrativa da  Prefeitura Municipal   
de  Canápolis,  Estado da Bahia e dá 
outras providências.” 

 
 
O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal 
de Canápolis aprovou e autoriza a Prefeita sancionar a seguinte lei: 
 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º - A Estrutura Administrativa do Município de Canápolis fica 
modificada na forma da presente lei. 
 
Art. 2º - A gestão dos serviços públicos municipais observará os princípios 
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência dos seus atos. 
 
Art. 3º - A Administração Municipal é constituída dos órgãos integrados na 
Estrutura Administrativa da Prefeitura e de entidades dotadas de personalidade 
jurídica. 
 
Art. 4º - Os órgãos da administração direta que compõem a Estrutura 
Administrativa da Prefeitura Municipal de Canápolis se organizam e se 
coordenam, levando em conta os princípios técnicos recomendáveis ao bom 
desempenho de suas atribuições. 
 
Art. 5º - O Poder Executivo desenvolverá esforço contínuo e sistemático, na 
normalização das práticas e dos procedimentos administrativos do serviço 
público municipal e na profissionalização dos seus quadros, visando aumentar 
a sua eficácia e eficiência. 
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TÍTULO II 

DO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 
 

Art. 6º - As ações administrativas do Governo Municipal se orientarão no 
sentido de desenvolvimento do Município e de aprimoramento dos serviços 
prestados à população, mediante planejamento de suas atividades. 
 
Art. 7º - O planejamento municipal deverá orientar-se pelos seguintes 
princípios básicos: 
I – democracia e transparência no acesso às informações disponíveis; 
II – eficiência e eficácia na realização dos recursos financeiros, técnicos e 
humanos disponíveis; 
III –integração às políticas públicas, planos e programas setoriais; 
IV – viabilidade técnica e econômica das proposições e avaliações a partir do 
interesse social e dos benefícios públicos; 
V – respeito e adequação à realidade local e regional em consonância com os 
planos e programas estaduais e federais existentes. 
 
Art. 8º - A Administração do Poder Executivo do Município de Canápolis será 
executada e definida através do planejamento de suas atividades de acordo 
com as normas e diretrizes dos planos e programas municipais aprovados pelo 
Poder Legislativo e, elaborados e mantidos atualizados em conformidade com 
os seguintes instrumentos: 
I – Plano Governamental do Município; 
II – Plano Plurianual de Governo; 
III – Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
IV – Lei Orçamentária Anual; 
V – Plano Diretor Urbano; 
VI – Plano Municipal de Saneamento Básico (LM nº 085/2012); 
VI – Código Tributário Municipal (LM nº 078/2010); 
VII – Código de Obras e Edificações ou Lei de Uso e Ocupação e/ou 
Parcelamento do Solo Urbano; 
VIII – Código de Posturas Municipal; 
IX – Código Municipal de Saúde e/ou Código Sanitário; 
X – Regime Jurídico Único dos Servidores Civis (Estatuto dos Servidores 
Municipais); 
XI – Planos de Cargos e Salários dos Servidores Municipais; 
XII – Planos, Programas e Projetos Setoriais do Município; 
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XIII – Demais Leis, Resoluções, Decretos e Medidas Executivas. 
 
Parágrafo Único – A elaboração e execução do planejamento das atividades da 
Administração Municipal obedecerão às normas contidas nos Planos e 
Programas Estaduais e Federais. 
 
Art. 9º - O Plano de Governo Municipal abrangerá a realidade local, buscando 
o conhecimento dos problemas e estabelecendo metas para suas soluções, 
observando seus limites, possibilidades e potencialidades, e compor-se-á de 
diretrizes e normas de desenvolvimento, definidos em políticas setoriais e 
globais; 
 
Art. 10 - O Plano Plurianual estabelecerá metas, diretrizes e objetivos da 
Administração Municipal para as despesas de capital e outras delas 
decorrentes, bem como para as relativas aos programas de execução a médio e 
longo prazo, com finalidades de reduzir as desigualdades sociais. 
 
Art. 11 - A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá metas e prioridades 
da Administração Municipal para as despesas de capital relativas ao exercício 
financeiro subseqüente e não conterá dispositivo estranho à previsão da receita 
e à fixação da despesa e, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, 
dispondo sobre as alterações na legislação tributária e estabelecendo a política 
de fomento. 
 
Art. 12 - O Orçamento Anual compreenderá: 
I – o orçamento fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus 
fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal; 
II – o orçamento de investimentos das empresas em que o município direta e 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 
III – o orçamento da Seguridade Social abrangendo os órgãos e entidades da 
administração direta e indireta; 
IV – a proposta da Lei Orçamentária será acompanhada de demonstrativos de 
receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões e benefícios de 
natureza financeira e tributária. 
 
Art. 13 - Os orçamentos anuais previstos no art. 12 desta Lei serão 
compatibilizados com o Plano Plurianual e as Diretrizes Orçamentárias, 
evidenciadas os programas e políticas do Governo Municipal. 


