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JUSTIFICATIVA 

 
À 
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Canápolis. 
Myriam Gonçalves Teixeira de Oliveira 
 
Submetemos à elevada consideração de Vossa Excelência, as seguintes Leis 
Municipais promulgadas pela Presidência desta Casa Legislativa com a 
respectiva JUSTIFICATIVCA: 
 
Lei Municipal nº 121/2017, de 15 de maio de 2017. 
 
“Autoriza o Executivo Municipal a assinar Convênio com à Liga Canapolense de 
Desportos para subsidiar as atividades esportivas do Município de Canápolis-BA e dá 
outras providências.” 
 
Lei Municipal nº 122/2017, de 15 de maio de 2017. 
 
“Dispõe sobre a regulamentação do artigo 63 da Lei Municipal nº 017/2005 e dá outras 
providências.” 
 
Os Projetos de Leis Aprovados por esta Casa Legislativa, dos quais 
originaram as Leis Municipais supracitadas, foram enviados ao Executivo 
Municipal por Ofício CMC nº 019, datado e protocolado de 17 de abril de 
2017, obedecendo a rigor o Art. 38 da Lei Orgânica do município, que em 
seus §§ 1º e 3º, esclarece o seguinte: “in verbis”. 
 
“§ 1º - Se o Prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte 
inconstitucional, ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á totalmente no 
prazo de quinze dias úteis contados da data do recebimento e comunicará, 
dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Câmara, os motivos do 
veto. 
 
§ 3º - Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Prefeito, importará em 
sanção.” 
 
Esses prazos foram vencidos sem que houvesse nenhuma manifestação por 
parte do Executivo Municipal, desta forma, recomenda ainda o parágrafo 
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sétimo da Lei Orgânica, que se a lei não for promulgada pelo Prefeito dentro 
do prazo de quarenta e oito horas, o Presidente a promulgará e, se este não o 
fizer, em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo, obrigatoriamente.  
    
Na condição de Presidente desta Casa Legislativa, quero esclarecer que 
simplesmente cumpri o que determina a Lei Orgânica, dentro do prazo legal, 
fiz a promulgação das referidas Leis Municipais de nºs 121 e 122, seguindo a 
ordem numérica das Leis do Município de Canápolis, às quais já se 
encontravam sancionadas em razão do silêncio da Excelentíssima Prefeita 
Municipal Myriam Oliveira, que por lapso ou intencionalmente, não se 
manifestou nos prazos estabelecidos pela Lei Orgânica acima descritos. 
 
Essas Leis significam um avanço para o município, em função do grau de  
importância que elas alcançam e do número de pessoas do município que 
serão beneficiadas.  
 
Os membros deste Poder Legislativo, bem como o público alvo, esperam que 
a Senhora Prefeita, executem o teor dessas duas Leis Municipais para suprir a 
expectativa que se criou nos trâmites desses projetos enquanto se discutiam no 
Plenário da Câmara de Vereadores de Canápolis.  
    
Por esta JUSTIFICATIVA, deixo meus sinceros votos de estima e 
consideração a excelentíssima Prefeita Municipal, Senhora Myriam Gonçalves 
Teixeira de Oliveira. 
 
Gabinete da Câmara Municipal de Canápolis-BA, em 15 de maio de 2017. 
 

 
 

ALVINO DE OLIVEIRA ALVES 
Presidente 
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LEI MUNICIPAL Nº 121/2017 
De 15 de Maio de 2017 

 
“Autoriza o Executivo Municipal a assinar 
Convênio com à Liga Canapolense de 
Desportos para subsidiar as atividades 
esportivas do Município de Canápolis-BA e dá 
outras providências.” 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS – Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei 
Municipal nº 022, de 02/05/2006 que criou a Liga Canapolense de Desportos e 
pela Lei Municipal nº 024, de 02/05/2006 que criou o Sistema Desportivo 
Municipal, em especial ao artigo 14, faz saber que o Plenário desta Casa 
Legislativa aprovou e o Presidente da Câmara Municipal promulgou a 
seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal de Canápolis autorizado a repassar 
recursos financeiros através de Termo de Convênio, a ser firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Canápolis e à Liga Canapolense de Desportos, 
entidade sem fins lucrativos, objetivando fomentar as atividades desportivas 
do município de Canápolis – Bahia, conforme Plano de Aplicação e Projeto 
Técnico.   
 
Art. 2º - Os recursos financeiros destinam-se à cobertura de custos para o 
cumprimento das atividades da entidade, notadamente na realização de 
campeonatos na cidade e no interior do município conforme cronograma, 
aquisição de materiais esportivos, despesas com viagens e transportes, 
despesas com manutenção, equipe técnica e assessoramento e outras despesas 
apresentadas nos Planos a que se refere o artigo anterior. 
  
Art. 3º - O valor dos recursos financeiros a serem repassados à LCD, serão 
definidos no Termo de Convênio para cobrir custo anual de todas as despesas 
com atividades esportivas praticadas no município, no valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) mensal, podendo ser repassado de forma integral ou 
parceladamente. 
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Art. 4º - O Termo de Convênio ora firmado, terá por finalidade o cumprimento 
das atividades da entidade, conforme Plano de Aplicação, visando, dentre 
outros objetivos, incentivar, promover e integrar toda a comunidade através da 
prática de diversas atividades esportivas, desde as crianças em idade escolar 
até os adultos de terceira idade, da seguinte forma: 
 
a) Dirigindo o Esporte Amador no Município; 
b) Promovendo Campeonatos e outras atividades Esportivas; 
c) Difundindo outras práticas esportivas, além do futebol amador; 
d) Promovendo Competições esportivas entre as comunidades do município e 
intermunicipais, preferencialmente nas sedes das entidades associadas; 
e) Formalizando contratos e convênios com o poder público e/ou privado para 
promoção das atividades esportivas no município; 
f) Apoiando Agremiações do Município em competições intermunicipais, 
Estaduais e Internacionais; 
g) Proporcionando novas oportunidades de vida social e de recreação junto à 
comunidade; 
h) Difundindo e estimulando as atividades esportivas junto à comunidade, 
visando o desenvolvimento e aprimoramento físico e mental, contribuindo 
para a prevenção de melhores condições de saúde, e promovendo a inclusão 
social de todos os cidadãos. 
 
§ 1º - Os recursos somente serão liberados mediante assinatura de convênio, 
apresentação de documentação legal e indicação de conta específica para o 
depósito do valor. 
 
§ 2º - No Termo de Convênio terá que constar a origem dos recursos com suas 
dotações orçamentárias provenientes do Orçamento do Município.  
 
§ 3º - A entidade beneficiada deverá prestar contas da aplicação dos recursos 
no prazo de 30 (trinta) dias após o término da vigência do Convênio. 
 
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
Gabinete da Câmara Municipal de Canápolis-BA, em 15 de maio de 2017. 

 
 

ALVINO DE OLIVEIRA ALVES 
Presidente 
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LEI MUNICIPAL Nº 122/2017 
De 15 de Maio de 2017 

 
“Dispõe sobre a regulamentação do artigo 63 
da Lei Municipal nº 017/2005 e dá outras 
providências.” 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS – Estado da Bahia, no uso 
de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal, pela Lei 
Orgânica do Município e pelo Regimento Interno da Câmara, faz saber que o 
Plenário desta Casa Legislativa aprovou e o Presidente da Câmara Municipal 
promulgou a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica regulamentado o artigo 63 da Lei Municipal nº 017/2005, que 
concede indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a 
utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços 
externos, por força das atribuições próprias do cargo. 
 
Art. 2º - Ao servidor municipal que desempenham suas atividades funcionais 
relativas ao seu cargo, com distância superior a 05(cinco) quilômetros de sua 
residência atual e utiliza meio próprio de locomoção, fará jus a uma 
indenização em pecúnia classificada como auxílio transporte. 
 
§ 1º - É vedada a incorporação do auxílio a que se refere este artigo aos 
vencimentos relativos ao cargo do servidor.  
 
§ 2º - O auxílio transporte não será considerado para fins de incidência de 
imposto de renda ou de contribuição para o Plano de Seguridade Social e 
Plano de Assistência à Saúde.  
 
§ 3º - Não é considerado para efeito de pagamento do auxílio à Gratificação 
Natalina de que trata o artigo 68, da Lei Municipal nº 017/2005 (Estatuto dos 
Servidores Municipais). 
 
Art. 3º - O auxílio transporte não será devido cumulativamente com benefício 
de espécie semelhante ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de 
indenização ou auxílio pago sob o mesmo título ou idêntico fundamento, 



Barreiras, 15 de maio de 2017 GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° J60321

Página 06

CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS 
Rua Luiz Viana Filho, nº 120 - Centro – Canápolis / BA - CEP: 47.730-000 

CNPJ: 16.424.889/0001-74  -  Fone/fax:  (77)   3687-2019 
E-mail: camaradecanapolis@hotmail.com   

2 
 

 
exceto quando o servidor acumular licitamente outro cargo na administração 
direta do município.  
 
§ 1º - Nos casos de acumulação lícita de cargos em que o deslocamento para o 
local de exercício de um deles não seja residência-trabalho, receberá apenas 
pelo exercício de um, mas se houver deslocamento em ambos, será concedido 
o auxílio transporte para o exercício dos dois cargos. 
    
§ 2º - No caso dos Professores efetivos que têm carga horária de 20 horas 
semanais, acumulando o exercício de mais 20 horas ou qualquer quantidade de 
horas extras, havendo necessidade de deslocamento pelo acúmulo, será 
concedido o auxílio pelo exercício do acúmulo ou pelas horas extras em 
proporcionalidade ao total das horas/mês. 
 
§ 3º - Só terão direito ao auxílio transporte os servidores do quadro efetivo da 
Prefeitura Municipal de Canápolis. 
 
Art. 4º - Para a concessão do auxílio transporte, o servidor ou empregado, 
deverá apresentar ao Departamento de Recursos Humanos declaração 
contendo:  
I – comprovante de endereço residencial;  
II – percursos e meios de transportes utilizados no deslocamento residência-
trabalho e vice-versa. 
 
§ 1º - A declaração deverá ser atualizada pelo servidor sempre que ocorrer 
alteração das circunstâncias que fundamentam a concessão do Auxílio-
Transporte.  
 
§ 2º - Presumir-se-ão verdadeiras as informações constantes da declaração 
firmada pelo servidor, sem prejuízo da apuração de responsabilidades 
administrativa, civil e penal. 
 
§ 3º - A autoridade que tiver ciência de que o servidor apresentou informação 
falsa deverá apurar de imediato, por intermédio de processo administrativo 
disciplinar, a responsabilidade do servidor, com vistas à aplicação da 
penalidade administrativa correspondente e reposição ao erário dos valores 
percebidos indevidamente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
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Art. 5º - Farão jus ao auxílio transporte os servidores que estiverem no efetivo 
exercício do cargo, vedado o seu pagamento quando o órgão ou a entidade 
proporcionar o deslocamento residência-trabalho e vice-versa, por meios 
próprios ou contratados, bem como nas ausências e nos afastamentos 
considerados em lei como de efetivo exercício, ressalvados os concedidos em 
virtude de:  
I - participação em programas de treinamento regularmente instituído;  
II – participação em júri e outros serviços obrigatórios por lei. 
 
Art. 6º - O pagamento do auxílio transporte será efetuado juntamente com o 
pagamento da remuneração do cargo.  
 
Art. 7º - Para os servidores residentes fora dos limites do município, será 
concedido o auxílio contando apenas à distância do limite do município ao 
local de trabalho. 
 
Art. 8º - O auxílio transporte será pago nas condições e conformidade com a 
seguinte tabela: 
Distância da residência ao local de trabalho Percentual sobre o salário 

base 
Até 05 (cinco) quilômetros Não terá direito ao auxílio 
Entre 05 (cinco) e 10 (dez) quilômetros 5% (cinco) por cento 
Entre 10 (dez) e 15 (quinze) quilômetros 10% (dez) por cento 
Acima de 15 (quinze) quilômetros 15% (quinze) por cento 
  
 Art. 9º - Os recursos para pagamento do auxílio transporte serão provenientes 
das mesmas dotações orçamentárias utilizadas para pagamentos dos salários 
dos servidores a que terão direito ao auxílio transporte. 
   
Art.10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
 
Gabinete da Câmara Municipal de Canápolis-BA, em 15 de maio de 2017. 

 
 

ALVINO DE OLIVEIRA ALVES 
Presidente 

 


