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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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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2018  

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS – 
ESTADO DA BAHIA - BIÊNIO 2019/2020. 
 

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANÁPOLIS – ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Artigo 21 do Regimento Interno 
da Câmara e Resolução nº 003/2018, que alterou o § 2º do Artigo 22 do Regimento, 
resolve tornar público e CONVOCAR toda Edilidade deste Poder, para participar da 
ELEIÇÃO de escolha da Mesa Diretora que conduzirá os trabalhos da Câmara Municipal 
de Canápolis - Bahia, para o biênio 2019/2020, de acordo com as seguintes normas.  
 
 

DATA E LOCAL DA ELEIÇÃO: 
 
Art. 1º - A Sessão Extraordinária para eleição dos membros da Mesa Diretora para o 
Biênio 2019/2020 será realizada às 10:00 horas, do dia 15 de dezembro de 2018, no 
Plenário da Câmara de Vereadores, localizado à Av. Luís Viana Filho, 120, Centro, 
Canápolis – Bahia.  
 

HORÁRIO, PRAZO E CONDIÇÕES PARA REGISTRO DE CHAPA: 
 
Art. 2º - O horário e o prazo limite para registro de chapa, dar-se-á das 8 horas do dia 12 de 
dezembro de 2018, até às 17 horas do dia 14 de dezembro de 2018. 
  
Art. 3º - Os interessados deverão inscrever-se através de requerimento único, conforme 
modelo constante no Anexo I deste Edital, o qual deverá constar os cargos previstos no 
Regimento Interno, bem como, o nome e assinatura legível dos respectivos membros;  
 
Art. 4º - A chapa deverá ser protocolada na Secretaria do Poder Legislativo da Câmara 
Municipal de Canápolis – Bahia, junto ao Presidente ou a Secretária da Mesa Diretora 
atual ou na ausência destes, de servidor efetivo do quadro de pessoal da Câmara.  
 
§ 1º – O receptor deverá registrar dia e horário do recebimento do pedido e encaminhar 
imediatamente para que a Presidência, após observâncias das formalidades, possa deferir o 
requerimento de registro da Chapa. 
 
§ 2º - É vedada a inscrição de vereadores em mais de uma chapa como forma de garantir 
tratamento isonômico entre os vereadores já que a inscrição em mais de uma chapa 
ensejaria vantagem indevida. 
 
Art. 5º - O prazo e horário para inscrição de chapas são improrrogáveis e a votação será de 
acordo com o § 3º do Art. 22 do Regimento Interno ou mediante Requerimento de 
vereador aprovado em Plenário para que a votação seja a descoberto, conforme inciso IV, § 
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2º do Art. 125 do Regimento Interno, através de chamada nominal em ordem alfabética, e 
logo após o término da votação, o Presidente procederá à contagem dos votos e à 
proclamação dos eleitos, nos termos do § 4º do citado Art. 22 do Regimento Interno. 
 
Art. 6º - Será considerada vencedora a chapa que conseguir a maioria dos votos validos e, 
em caso de empate, proceder-se-á uma nova votação, e, se o empate persistir, ocorrerá a 
terceira votação, após a qual, se ainda não tiver havido definição, o concorrente mais 
votado no último pleito municipal em que se elegeu para a respectiva Legislatura será 
proclamado vencedor, conforme Art. 23 do Regimento Interno.  
 
Art. 7º - O processo eleitoral só poderá ser realizado com a presença da maioria absoluta 
dos membros da Câmara, não comparecendo Vereadores em número suficiente, o 
Presidente abrirá a Sessão, mandará lavrar a ata assinalando o ocorrido e marcará a nova 
data da eleição para o preenchimento dos diversos cargos da Mesa.  
 
Art. 8º - A apuração será realizada e o resultado proclamado imediatamente, sendo que os 
eleitos ficarão automaticamente empossados mediante termo lavrado pelo Vereador 
Secretário, ad hoc, para o mandato que se iniciará em 1º de Janeiro de 2019. 
 

 
Gabinete da Câmara Municipal de Canápolis-BA, em 12 de dezembro de 2018. 

 
 

ALVINO DE OLIVEIRA ALVES 
Presidente 
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ANEXO I 
 

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CHAPA 
 
Ao  
Excelentíssimo Senhor  
ALVINO DE OLIVEIRA ALVES 
Presidente da Câmara Municipal de Canápolis-BA 
 
 
Os Vereadores que este subscrevem, nos termos do Regimento Interno, requerem o registro 
da Chapa nº _ com o título de “__________”(facultativo), para concorrer à eleição dos 
cargos da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Canápolis-BA, para o Biênio de 2019 a 
2020, que se realizará dia 15 de dezembro de 2018, às 10:00 horas, no Plenário desta Casa 
Legislativa, tendo a seguinte composição: 
 
Presidente: Vereador __________________________________; 
Vice-Presidente: Vereador ______________________________; 
Secretária: Vereador ___________________________________; 
Suplente de Secretário: Vereador _________________________. 
 

Nestes Termos 
Aguardam Deferimento 

 
Canápolis-BA, __ de dezembro de 2018. 
 

Atenciosamente, 
 
 

____________________________ 
Nome do vereador e assinatura 

 
______________________________ 

Nome do vereador e assinatura 
 
 

________________________________ 
Nome do vereador e assinatura 

 
 

_____________________________ 
Nome do vereador e assinatura 

 
 

                                                                      Recebido em ___ /____/____ às ___ h___  
                                                                                                  
                                                                       Responsável 
                                                                          Assinatura 


