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EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2021

A Câmara Municipal de Camaçari, por sua Pregoeira, torna públi-
co que realizará Licitação na modalidade Pregão Pre-sencial n.º 
021/2021. A sessão pública será realizada no dia 16/12/2021, às 09:00 
horas, na Sede da Câmara Munici-pal de Camaçari, situada na Rua 
de Contorno do Centro Cultural, s/nº, Centro, Camaçari – BA, CEP 
42.800-907. Obje-to: Contratação de empresa especializada para 
locação de serviços técnicos em gerenciamento eletrônico de da-
dos e digitalização de documentos para a Câmara Municipal de 
Camaçari. O Edital contendo as instruções encontra-se à disposi-
ção dos interessados no endereço eletrônico www.cmcamacari.ba.
gov.br, através do link “Licitações”. Maiores informações poderão 
ser obtidas pelo e-mail copel.cmcba@gmail.com, por telefone (71) 
3621-6135 / 6136 ou junto à Comissão Permanente de Licitação, no 
horário de expediente, segunda a quinta-feira, das 08:00 às 17:00h, 
e sexta-feira, das 08:00 às 12:00h. Camaçari, 03 de dezembro de 
2021. A Pregoeira. Publique-se.  

EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA

ATO DE PROMULGAÇÃO Nº 002/2021

“Promulga proposição legislativa sancionada tacita-
mente, em virtude do silêncio de sanção ou veto, pelo 
Prefeito Municipal, no tempo hábil previsto no art. 74 
§ 1º da Lei Orgânica Municipal.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, Sr. Ednaldo Gomes Junior Borges, no uso de suas atribui-

-
pal e art. 11, inciso VIII do Regimento Interno desta Casa Legislativa,

CONSIDERANDO a aprovação, pela Câmara de Verea-
dores, o projeto de Lei nº 072/2019, de 02 de dezembro, 
autoria do Poder Legislativo; 

CONSIDERANDO que o autografo da referida proposi-
ção legislativa foi recebida pelo poder Executivo em 15 
de dezembro de 2019; 

CONSIDERANDO o silêncio de sanção ou veto, pelo 
Excelentíssimo Prefeito Municipal, no tempo hábil pre-
visto no art. 74 § 1º da Lei Orgânica Municipal, no que 
concerne a aludida preposição legislativa;

RESOLVE

 Art. 1º PROMULGAR a Lei nº 1693/2021 oriunda do projeto 
de Lei nº 072/2019, de autoria do Poder Legislativo Municipal, cujo 
conteúdo faz parte integrante do presente ato de promulgação.
 Art. 2º Publique-se e registre-se 
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LEI TÁCITA Nº 1693/2021
PROMULGADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2021

-
pio de Camaçari, o Dia do Gestor Público”.

 Art. 1º. 
Município de Camaçari, o Dia do Gestor Público, a ser comemora-
do anualmente no dia 01 de dezembro.

 Art. 2º Durante o dia ora instituído serão realizadas ações 
e atividades que fomentem estudos e discussões sobre a melhoria 
e otimização da gestão pública e promovam a cultura e valoriza-

-

políticas, planos, programas, projetos e ações governamentais do 
Município.

 Parágrafo único – A coordenação das ações e atividades 
de que trata este artigo caberá à Secretaria Municipal de Adminis-
tração.

 Art. 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ce-
lebrar convênios com instituições públicas e privadas, além de en-
tidades não governamentais, visando à consecução dos objetivos 
desta Lei.

 Art. 4º. As despesas decorrentes da execução da presen-
te Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, su-
plementadas se necessário.

 Art. 5º. A presente Lei será regulamentada pelo Poder 
Executivo Municipal no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da 
sua publicação.

 Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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