Câmara de Vereadores do Município de Caetité
Criada em 09 de abril de 1810

INDICE DE LEIS 2018.
1. Lei no 832 de 03 de abril de 2018, que fica autorizada a recomposição inflacionária
sobre a remuneração e subsídios dos servidores públicos e agentes políticos do
Poder Legislativo Municipal , em cumprimento ao art. 37, inciso x da Constituição
Federal de 1988 e ao art. 22 e parágrafo único da lei Orgânica do Município de
Caetité.
2. Lei n°. 833, de 23 de abril de 2018, que Autorizado o Prefeito Municipal até o dia 05 de
março de 2019, a celebrar convênios nas áreas que especifica, com entidades
públicas de qualquer espécie, organizações não governamentais e/ou particulares
para a realização de objetivos de interesse comum dos partícipes.

3. Lei N°. 834, de 19 de junho de 2018, do Senhor Prefeito Municipal, que fica instituída a
política pública Municipal de Incentivo e Apoio à Cultura e ao Desporto Amadores,
através dos seguintes instrumentos: O Programa de Apoio à Cultura Caetiteense; O
Programa Caetiteense de Incentivo ao Desporto e Bolsa-Atleta de Caetité.
4. Lei N°. 835, de 20 de junho de 2018, autoriza o Prefeito Municipal a celebrar negócio
jurídico que especifica. Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Companhia de
Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB), inscrita no CNPJ n°
13.529.136/0001-35, uma área de terreno, medindo 11.900,0m2 (onze mil e novecentos
metros quadrados), conforme planta em anexo, com o fim específico de se
regularizar a ocupação pré-existente da área onde se situa a sede da mencionada
empresa pública no Município de Caetité.

5. Lei N°. 836, de 20 de junho de 2018. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de
crédito, oferecer garantias e dá outras providências correlatas. Fica o Poder Executivo
autorizado a contratar e garantir operação de crédito com a DESENBAHIA - Agência
de Fomento do Estado da Bahia S/A (ou outra Instituição Financeira), destinada à
aquisição de máquinas, veículos, equipamentos, implementos, acessórios e
serviços, na forma do disposto nesta lei e nas disposições legais aplicáveis à
espécie.

6. Lei n° 837 de 04 de julho de 2018, que Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da
Lei Orçamentária para o Exercício de 2019 e dá outras providências.
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7. Lei no. 838. de 14 de agosto de 2018, que Autoriza o Prefeito Municipal a Celebrar Negócio
Jurídico que especifica. Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Cooperativa Mista
Agropecuária para Desenvolvimento Autossustentável da Agricultura Familiar Ltda COOMADAC, uma área situada na localidade do Brás, Distrito sede neste Município.

8. Projeto de Lei n2. 839, de 11 de setembro de 2018, que revoga o título IV (art. 29 e
parágrafos), da Lei n2 834, de 19.06.2018 e dá outras providências. Fica revogado

