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LEI N° 1522/2017
      DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017

Altera e acrescenta dispositivos às Leis 
nº. 407/1998, nº. 461/2000, nº. 874/2008, 
nº. 1219/2012, nº. 1389/2015, e alterações 
posteriores, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e com 

o ofulcro no que dispõe o art. 2 . da Lei n . 461, de 24 de 
ofevereiro de 2000, da Lei n . 97, de 02 de maio de 1990, e 

o art. 26, da Lei Orgânica Municipal Revisada e, em 
consonância com a Constituição Federal, faço saber que 
a Câmara Municipal de Camaçari decreta e que eu 
sanciono a seguinte Lei:

o o,Art. 1  O §3  do Art. 10, da Lei nº. 407/1998, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

o“§3  O Prazo de validade do concurso e as condições de 
sua realização serão fixados em edital, a ser publicado no 
Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura Municipal de 
Camaçari.”

Art. 2º O Art. 71, inciso III, da Lei nº 407/1998, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“III – pelo gerenciamento e assessoramento”

oArt. 3  O Art. 77, da Lei nº 407/1998, alterado pela Lei nº 
461/2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 77 - A gratificação por gerenciamento e 
assessoramento poderá ser aplicada a até 5% (cinco por 
cento) do quadro total de servidores, a critério da 
administração, quando o servidor de carreira for 
designado para exercer uma função de confiança no 
âmbito do Poder Executivo, não necessariamente em 
cargo em comissão, e corresponderá ao percentual de 
até 30% (trinta por cento) sobre o vencimento básico do 
servidor ocupante do cargo.

§ 1º A nomeação para a função de gerenciamento e 
assessoramento deverá ser realizada mediante decreto 
do Chefe do Poder Executivo, salvo se a Lei dispuser de 
forma distinta;

      

§ 2º O exercício de função de confiança de 
gerenciamento e assessoramento exclui o direito do 
servidor de receber gratificação por prestação de serviço 
extraordinário;

§ 3º O Chefe do Poder Executivo fixará, anualmente, o 
limite máximo de gastos com o pagamento desta 
gratificação.”

oArt. 4  O Art. 78, da Lei nº 407/1998, alterado pela Lei nº 
461/2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 78 - O serviço extraordinário poderá ser remunerado 
com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação 
à hora normal de trabalho, salvo em situações especiais 
definidas em regulamento, observadas as demais regras 
constantes da legislação e nos parágrafos abaixo.

§ 1º Somente será permitido serviço extraordinário para 
atender situações excepcionais e temporárias, 
respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas diárias, 
podendo ser elevado este limite nas atividades que não 
comportem interrupção, consoante se dispuser em 
regulamento.

§ 2º O excesso de horas em um dia será, 
obrigatoriamente, compensado pela correspondente 
diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no 
período máximo de seis meses, à soma das jornadas 
semanais de trabalho previstas em Lei, nem seja 
ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.

§ 3º Desde que comprovada a impossibilidade de 
compensação prevista no § 2º, as horas crédito poderão 
ser convertidas em pecúnia, nas mesmas proporções 
estabelecidas no parágrafo anterior.

§ 4º O serviço extraordinário realizado no período entre 
as 22:00h e as 6:00h será acrescido de percentual 
relativo ao serviço noturno, em função de cada hora 
extra.

§ 5º É vedado conceder gratificações por serviço 
extraordinário com objetivo de remunerar outros serviços 
ou encargos.

§ 6º O exercício de cargos em comissão, de 
gerenciamento e assessoramento exclui a gratificação 
por prestação de serviço extraordinário.

§ 7º O trabalho realizado aos domingos e feriados será 
pago em dobro, nos termos da legislação específica”.

Art. 5º O Art. 83 da Lei n. 407/1998 passa a vigorar com a 

LEIS



seguinte redação:

“Art. 83 - O adicional por tempo de serviço será concedido 
a partir do 10º (décimo) ano de exercício em cargo de 
provimento efetivo, na proporção de 1 (um) ponto 
percentual por cada ano completo de trabalho, e daí por 
diante, anualmente e na mesma proporção, calculado 
sobre o vencimento básico do cargo efetivo de que seja 
ocupante.

§ 1º Não serão computados na contagem do tempo 
relacionado à concessão do adicional de que trata este 
artigo vínculos anteriores que o servidor tenha tido com o 
Município, considerando-se exclusivamente o período de 
tempo a partir da data em que o servidor entrou em 
exercício no cargo efetivo

§ 2º Para cálculo do adicional de que trata este artigo, não 
serão computadas quaisquer outras vantagens 
pecuniárias, ainda que incorporadas ao vencimento para 
os efeitos legais.”

Art. 6º O Art. 86 da Lei nº 407/1998 passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 86 – Ao servidor que tiver exercido, após a posse em 
cargo efetivo, por 10 (dez) anos contínuos ou não, cargo 
de provimento em comissão ou função de confiança por 
gerenciamento e assessoramento é assegurada 
estabilidade econômica, nos seguintes termos:

§ 1º A estabilidade econômica consiste no direito de 
continuar a receber, após a exoneração do cargo ou 
função, como vantagem pessoal, a maior retribuição 
adicional que lhe foi paga durante o exercício do cargo ou 
função, desde que percebida por mais de 2 (dois) anos.

§ 2º Os direitos decorrentes da estabilidade econômica 
jamais poderão superar os valores que o servidor 
receberia caso ainda estivesse em exercício no cargo ou 
função de maior valor, que ocupou por mais de 2 (dois) 
anos.

§ 3º A vantagem pessoal por estabilidade econômica 
será reajustada sempre que houver modificação no valor 
do símbolo em que for fixada, observando-se as 
correlações e transformações estabelecidas em lei, 
limitando-se o seu valor à regra estabelecida no 
parágrafo anterior. 

§ 4º O servidor beneficiado pela estabilidade econômica 
que vier ocupar outro cargo em comissão ou função de 
confiança por gerenciamento e assessoramento, 
enquanto perdurar esta situação, deverá optar entre a 
vantagem pessoal adquirida e o valor da gratificação 
pertinente ao exercício do novo cargo.

§ 5º O servidor beneficiado pela estabilidade econômica 
que vier ocupar por mais de 2 (dois) anos, outro cargo em 
comissão ou função de confiança pelo gerenciamento e 
assessoramento poderá obter a modificação do valor da 
vantagem pessoal, passando esta a ser calculada com 
base no valor da sua nova remuneração adicional, nos 
termos do §§ 1º e 2º.

§ 6º O valor da estabilidade econômica não servirá de 
base para cálculo de qualquer outra parcela 
remuneratória, integrando a remuneração de 
contribuição, para fins previdenciários, por se tratar de 
vantagem pecuniária de natureza permanente.

§ 7º Para efeito deste artigo, também será computado o 
tempo de exercício de cargos em comissão e funções de 
confiança formalmente instituídas na Administração 
Indireta do Município de Camaçari, desde que atendidos 
os demais requisitos estabelecidos neste artigo.

§ 8º A concessão dos benefícios previstos neste artigo 
somente poderá ocorrer após alcançada a estabilidade 
prevista no art. 24 desta Lei.”

oArt. 7  O caput do Art. 87 da Lei nº 407/1998 passa a 
vigorar com a seguinte redação, mantendo-se inalterada 
a redação dos seus §§ 1º o 5º, que continuam vigentes, 
acrescentando-se, ainda, os §§ 6º e 7º:

“Art. 87 - O servidor gozará, obrigatoriamente, 30 (trinta) 
dias de férias por ano, a critério da administração e 
observada escala organizada pelo Órgão.
(...)

 § 6o Desde que haja concordância do servidor e que não 
se caracterize a hipótese de redução do § 1º deste artigo, 
as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, 
sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze 
dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 
cinco dias corridos, cada um. 

o§ 2   É vedado o início das férias no período de dois dias 
que antecede feriado ou dia de repouso semanal 
remunerado.”

Art. 8º O art. 88, inciso II, da Lei nº 407/1998 passa a ter a 
seguinte redação:

“II – estiver exercendo mandato de representação 
classista.”

oArt. 9  O caput do Art. 113, da Lei nº 407/1998, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 113 - À funcionária gestante será concedida, 
mediante exame de saúde, licença de 180 (cento e 
oitenta) dias, sem prejuízo de sua remuneração.”

 Art. 10O Art. 127 da Lei nº 407/1998 passa a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 127 - Para efeitos de aposentadoria, será contado o 
tempo de serviço prestado ao Município e as suas 
Autarquias, quando caracterizado vínculo direto com o 
Município.”

Art. 11 - O Art. 212 da Lei nº 407/1998 passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 212 - Considera-se dependente do servidor, além do 
cônjuge ou companheiro, os filhos com idade de até 21 
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anos e parentes que vivam às suas expensas e constem 
de seu assentamento individual, conforme regras da 
Receita Federal do Brasil.”

Art. 12 - O Art. 12 da Lei nº 874/2008, com as alterações 
realizadas pela Lei nº 1.054/2010, passa a vigorar com a 
seguinte redação, mantidos os seus parágrafos:

“Art. 12 - A promoção é a movimentação do servidor, após 
a conclusão do estágio probatório, de um nível para outro 
imediatamente superior dentro da mesma classe de 
cargos a que pertence, decorrente da conclusão de 
cursos de formação, observados os seguintes critérios:
I. para os cargos com requisito de ensino fundamental – 
promoção para o Nível II da mesma classe de cargos a 
que pertence por ter concluído o curso de formação no 
ensino médio;
II. para os cargos com requisito de ensino médio - 
promoção para o Nível II da mesma classe de cargos a 
que pertence por ter concluído o curso de formação no 
ensino superior;
III. para os cargos com requisito de ensino médio técnico 
ou profissionalizante - promoção para o Nível II da 
mesma classe de cargos a que pertence por ter concluído 
o curso de formação no ensino superior;
IV. para os cargos com requisito de formação no ensino 
superior:
a. promoção para o Nível II da mesma classe de cargos a 
que pertence por ter concluído curso de pós-graduação 
equivalente ao grau de especialização, com carga 
horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas na 
sua área de atuação na Prefeitura Municipal de 
Camaçari;
b. promoção para o Nível III da mesma classe de cargos a 
que pertence por ter concluído curso de pós-graduação 
equivalente ao grau de mestrado ou doutorado, na sua 
área de atuação na Prefeitura Municipal de Camaçari;”

Art. 13 - O Art. 3º da Lei nº 1.219/2012, alterado pela Lei 
n. 1389/2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - Concede o auxílio alimentação no valor de R$ 
18,00 (dezoito reais) por dia trabalhado, para os 
servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo da 
Administração Direta e Autarquias, que desenvolvam 
suas atividades em regime de 40 (quarenta) horas 
semanais, com dedicação integral; àqueles com 
extensão em sua jornada de trabalho de 30 (trinta) horas 
para 40 (quarenta) horas, também com dedicação 
integral; e àqueles que desenvolvam trabalho 
ininterrupto de 12 e/ou 24 horas em regime de plantão.”

Art. 14 - Para os que ingressarem no quadro de 
servidores efetivos a partir da data de vigência desta Lei, 
preservados os direitos dos atuais servidores, não se 
aplicam as previsões legais abaixo:

i) Estabilidade econômica prevista no art. 59, inciso V, da 
Lei n. 407/1998;

ii) Adicional por tempo de serviço previsto no art. 82, 
inciso I, da Lei n. 407/1998;

iii) Licença prêmio prevista no art. 95, inciso VI, da Lei n. 
407/1998;

Art. 15 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei 
correrão por conta das dotações do orçamento em vigor, 
ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a 
proceder às modificações orçamentárias que se fizerem 
necessárias.

Art. 16 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

LEI N° 1523/2017
      DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017

D i s p õ e  s o b r e  a  e s t r u t u r a  d a  
Administração Pública do Poder 
Executivo Municipal de Camaçari e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais, 
faz saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º A Administração Pública Municipal, orientada 
pelos princípios constitucionais da legalidade, da 
moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da 
razoabilidade e da eficiência, atuará por meio de políticas 
públicas para o desenvolvimento humano no Município 
de Camaçari, com vistas à inovação, e à melhoria dos 
seus indicadores econômicos, sociais e ambientais e 
para a redução das desigualdades.

Art.2º Para a consecução dos objetivos de ue trata o Art. 
1º desta Lei, o Poder Executivo Municipal, sem prejuízo 
da observância das diretrizes de equilíbrio fiscal e da 
eficiência da gestão, adotará modelo de gestão orientado 
para resultados e  pelas diretrizes de transparência 
administrativa; de qualidade do gasto, eficiência e 
compartilhamento na gestão; e de melhoria dos 
indicadores institucionais, administrativos, econômicos, 
sociais e humanos, com ênfase nas prioridades 
estratégicas do Governo, observados o Plano Plurianual 
- PPA.

CAPÍTULO I
DA GOVERNANÇA PÚBLICA
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Art.3º As ações de coordenação do planejamento e da 
gestão do Município de Camaçari serão exercidas pela 
Secretaria de Governo – SEGOV com o objetivo de 
garantir a intersetorialidade, a transversalidade, a 
integração e a efetividade das ações governamentais.

TÍTULO II
DA ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA ORGÂNICA BÁSICA

Art.4º A estrutura orgânica básica das Secretarias 
Municipais suas autarquias e suas respectivas 
finalidades e competências gerais são as estabelecidas 
nesta Lei.
Parágrafo Único. A estrutura orgânica complementar e a 
distribuição e descrição das competências das unidades 
administrativas dos respectivos órgãos e entidades 
serão estabelecidas em decreto.

Art.5º A Administração Pública Municipal tem a seguinte 
estrutura orgânica básica:
I - Administração direta:
a) Gabinete do Prefeito;
b) Gabinete do Vice-Prefeito;
c) Secretarias Municipais;
d) Órgãos da Administração Direta;
e) Órgãos Colegiados; e

II - Administração indireta:
a) Autarquias e Fundações;
b) Empresas Públicas.

Art.6º Os órgãos e entidades da Administração Pública 
do Poder Executivo relacionam-se por subordinação 
administrativa, subordinação técnica ou vinculação.
§ 1º Para efeitos desta Lei, entende-se por:
I - Subordinação administrativa:
a) a relação hierárquica direta de Secretarias e Órgãos 
autônomos com o Prefeito, bem como das unidades 
administrativas com os titulares dos órgãos e das 
entidades a que se subordinam; e
b) a relação hierárquica do órgão colegiado com a 
Secretaria Municipal, no que se refere à sujeição às 
diretrizes das políticas públicas estabelecidas no Plano 
Plurianual - PPA;
II - Subordinação técnica:
a) a relação hierárquica das unidades seccionais e 
setoriais com as unidades centrais, no que se refere à 
normalização e à orientação técnicas; e
b) a relação técnica de um órgão ou unidade com outro 
independentemente da existência de relação de 
subordinação hierárquica;
III - Vinculação, a relação de entidade da Administração 
indireta com a Secretaria Municipal responsável pela 
formulação das políticas públicas de sua área de 
atuação, para a integração de objetivos, metas e 
resultados, observada a natureza do vínculo.

 Em decorrência da vinculação a que se refere o 
inciso III deste artigo, compete às Secretarias Municipais 
exercer a supervisão das atividades das entidades a elas 

§ 2º

vinculadas, observada a natureza do vínculo.

Art.7º As Secretarias Municipais são organizadas 
considerando a seguinte estrutura orgânica:
I - Gabinete;
II - Diretoria;
III - Coordenação e
IV - Gerência.

Art.8º As autarquias são organizadas considerando a 
seguinte estrutura orgânica:
I - Gabinete;
II - Assessoria;
III - Diretoria e
IV - Gerência.

Art.9º As competências e a composição das unidades 
colegiadas de que trata esta Lei serão estabelecidas em 
decreto.

Art. 10 As entidades modificarão seu estatuto de forma a 
adequá-lo às alterações determinadas nesta Lei e em 
regulamento.

CAPÍTULO II
DA GOVERNADORIA DO MUNICÍPIO

Art. 11 Vinculam-se diretamente ao Prefeito:

I - Os órgãos da Administração Direta:
a) Controladoria Geral do Município - CGM;
b) Procuradoria Geral do Município - PGM;
c) Ouvidoria.

Seção I
Da Controladoria-Geral do Município

Art. 12 A Controladoria Geral do Município, órgão central 
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, tem 
por finalidade assistir diretamente o Prefeito no 
desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e 
providências atinentes, no âmbito do Poder Executivo, à 
defesa do patrimônio público, ao controle interno, à 
auditoria pública, à correição, à prevenção e combate à 
corrupção e ao incremento da transparência da gestão 
no âmbito da Administração Pública municipal.

Art. 13 A Controladoria Geral do Município tem a seguinte 
estrutura orgânica básica:

I - Órgãos da Administração Direta:
a) Gabinete;
b) Assessoria Técnica;
c) Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças;
d) Coordenadoria Central de Auditoria;
e) Coordenadoria Central de Análise;
f) Coordenadoria Central de Contabilidade;
g) Coordenadoria de Transparência e Normatização.

Seção II
Da Procuradoria Geral do Município

Art. 14 A Procuradoria Geral do Município, instituição 
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permanente, vinculada à tutela do interesse público no 
Estado Democrático de Direito, dispõe de dotação 
orçamentária própria, e tem por função a representação 
judicial e extrajudicial do Município, a consultoria e o 
assessoramento jurídico da Administração Direta, 
autárquica e fundacional do Município.

Art. 15 A Procuradoria Geral do Município tem sua 
atuação disciplinada em Lei específica e tem a seguinte 
estrutura orgânica básica:

I - Órgãos da Administração Direta:
a) Gabinete;
b) Assessoria Técnica;
c) Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças;
d) Procuradoria Especializada Fiscal;
e) Procuradoria Especializada Administrativa;
f) Procuradoria Especializada de Contencioso.

Seção III
Da Ouvidoria 

Art. 16 A Ouvidoria tem por finalidade examinar 
manifestações referentes a procedimentos e ações de 
agente, órgão e entidade da Administração Pública direta 
e indireta do Poder Executivo Municipal, bem como de 
concessionário e permissionário de serviço público 
estadual.

I - Órgãos da Administração Direta:
a) Gabinete;
b) Assessoria Técnica;
c) Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças;

CAPÍTULO III
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS

Art. 17 A Secretaria Municipal de Relações Institucionais 
- SERIN tem por finalidade apoiar o prefeito na 
articulação com o poder legislativo municipal e com os 
poderes órgãos e entidades dos demais níveis de 
governo e a sociedade.

Art. 18 A SERIN tem a seguinte estrutura orgânica 
básica:
I - Órgãos da Administração Direta:
a) Gabinete;
b) Assessoria Técnica;
c) Coordenadoria de Planejamento Gestão e Finanças;

CAPÍTULO IV
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Art. 19 A Secretaria Municipal de Governo - SEGOV tem 
por finalidade assistir ao Chefe do Poder Executivo no 
desempenho de suas atribuições legais, especialmente 
no planejamento, acompanhamento e avaliação das 
ações estratégicas e de promoção do Município, além de 
assessorá-lo na área administrativa, coordenando a 
ação e a integração dos dirigentes dos Órgãos e 
Entidades municipais, além de elaborar, executar e 
avaliar o planejamento e execução orçamentária da 
administração pública municipal.

Art. 20 A Secretaria Municipal de Governo tem a seguinte 
estrutura orgânica básica:
I - Órgãos Colegiados:
a) Conselho Gestor de Parcerias Público Privada e 
Concessões;
II - Órgãos da Administração Direta:
a) Gabinete;
b) Assessoria Técnica;
c) Assessoria de Atos e Documentação;
d) Diretoria de Planejamento e Orçamento Municipal;
e) Diretoria de Gestão Estratégica;
f) Diretoria de Comunicação;
g) Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças;
h) Coordenadoria de Programação;
i) Coordenadoria de Orçamento;
j) Coordenadoria de Acompanhamento;
k) Coordenadoria de Jornalismo e Imprensa;
l) Coordenadoria de Propaganda e Publicidade;
m) Coordenadoria de Tecnologia e Informação;
n) Coordenadoria Escritório de Projetos;
o) Coordenadoria de Concessões e Parcerias Público-
Privada.

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 21 A Secretaria Municipal de Administração – 
SECAD tem por finalidade planejar, coordenar, controlar 
e avaliar as atividades de administração geral, de 
modernização da administração, de logística e serviços 
gerais, bem como de formular e executar a política de 
recursos humanos e de previdência dos servidores 
públicos municipais.

Art. 22 A Secretaria Municipal de Administração tem a 
seguinte estrutura orgânica básica:

I - Órgãos da Administração Direta:
a) Gabinete;
b) Assessoria Técnica;
c) Diretoria de Gestão de Pessoas;
d) Diretoria de Logística e Serviços Gerais;
e) Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças;
f) Coordenadoria de Recrutamento e Seleção;
g)Coordenadoria de Carreiras, Desempenho e 
Desenvolvimento de Pessoal;
h) Coordenadoria de Pagamento de Pessoal;
i) Coordenadoria da Junta Médica Oficial;
j) Coordenadoria de Compras e Contratos;
k) Coordenadoria de Serviços Gerais;
l) Coordenadoria de Patrimônio;
m) Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão;

II - Entidades da Administração Indireta:
a) Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais – 
ISSM.

CAPÍTULO VI
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Art. 23 A Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ tem 
por finalidade gerir as receitas e as despesas do 
Município de Camaçari, por meio da coordenação; 
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planejamento, promoção e fiscalização das políticas 
relativas as áreas  fiscal, tributária e financeira , a fim de 
desenvolver ações capazes de promover a eficiência da 
arrecadação municipal, bem como a otimização de 
receitas, promovendo o equilíbrio das contas públicas, 
fiscalizando o recolhimento dos tributos e a aplicação dos 
recursos.

Art. 24 A Secretaria Municipal de Fazenda tem a seguinte 
estrutura orgânica básica:
I - Órgãos Colegiados:
a) Conselho Municipal de Contribuintes;
b) Junta de Julgamento;
II - Órgãos da Administração Direta:
a) Gabinete;
b) Assessoria Técnica;
c) Diretoria do Tesouro Municipal;
d) Diretoria da Receita Municipal;
e) Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças;
f) Coordenadoria de Programação Financeira;
g)Coordenadoria de Captação de Recursos e Operações 
Financeiras;
h) Coordenadoria da Divida Ativa;
i) Coordenadoria de Fiscalização;
j) Coordenadoria de Tributação;
k) Coordenadoria de Informações Fiscais.

CAPÍTULO VII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 25 A Secretaria Municipal de Educação - SEDUC tem 
por finalidade planejar, coordenar, orientar e executar as 
ações inerentes a Rede Municipal de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental ofertando educação de qualidade 
para as crianças, jovens a adultos com estratégias 
pedagógicas que respeitam as particularidades do 
Município.

Art. 26 A Secretaria Municipal de Educação tem a 
seguinte estrutura orgânica básica:
I - Órgãos Colegiados:
a) Conselho Municipal de Educação;
b) Conselho de Alimentação Escolar;
c) Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 
FUNDEB;
II - Órgãos da Administração Direta:
a) Gabinete;
b) Assessoria Técnica;
c) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;
d) Diretoria de Suporte a Rede Escolar;
e) Diretoria de Gestão de Pessoas;
f) Diretoria Pedagógica;
g) Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e 
Finanças;
h) Coordenadoria de Logística e Serviços Gerais;
i) Coordenadoria de Tecnologia e Informação;
j) Coordenadoria Gestão de Pessoal;
k) Coordenadoria de Pagamento de Pessoal;
l) Coordenadoria de Matrículas e Informações 
Educacionais;
m) Coordenadoria de Atendimento ao Publico;
n) Coordenadoria de Currículo e Inovação Tecnológica;
o) Coordenadoria de Gestão Escolar;

p) Coordenadoria de Avaliação e Demanda Escolar;
q) Coordenadoria De Inclusão Educacional;
r) Coordenadoria de Alimentação Escolar;
s) Coordenadoria de Transporte Escolar;
t) Coordenadoria de Infraestrutura e Manutenção da 
Rede Escolar.

CAPÍTULO VIII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 27 A Secretaria Municipal de Saúde - SESAU tem por 
finalidade a formulação, coordenação e supervisão da 
execução das políticas públicas de saúde realizadas no 
município, mediante ações próprias, ou em parceria, por 
meio de articulação com órgãos públicos, nos três níveis 
de governo, e com o setor privado, com o objetivo de 
garantir o acesso universal e igualitário da população aos 
serviços de saúde.

Art. 28 A Secretaria Municipal de Saúde tem a seguinte 
estrutura orgânica básica:
I - Órgãos Colegiados:
a) Conselho Municipal da Saúde;
II - Órgãos da Administração Direta:

a) Gabinete;
b) Assessoria Técnica;
c) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;
d) Diretoria de Controle e Regulação do Sistema Único 
de Saúde;
e) Diretoria de Vigilância da Saúde;
f) Diretoria de Planejamento, Acompanhamento e 
Avaliação do Sistema Único de Saúde;
g) Diretoria de Atenção Básica;
h) Diretoria de Média e Alta Complexidade e Assistência 
Hospitalar;
i) Coordenadoria de Planejamento, Orçamento e 
Finanças;
j) Coordenadoria de Manutenção e Projetos;
k) Coordenadoria de Contrato e Convênios;
l) Coordenadoria de Suprimentos;
m) Coordenadoria de Recursos Humanos;
n) Coordenadoria de Transporte;
o) Coordenadoria de Planejamento do SUS;
p) Coordenadoria de Educação Permanente em Saúde;
q) Coordenadoria de Informatização em Saúde;
r) Coordenadoria de Informação e Comunicação em 
Saúde;
s) Coordenadoria de Elaboração de Projetos e Captação 
de Recursos;
t) Coordenadoria do Centro de Reabilitação e 
Desenvolvimento;
u) Coordenadoria de DST/AIDS;
v) Coordenadoria das Policlínicas;
w) Coordenadoria de Centro de Prevenção em 
Oncologia;
x) Coordenadoria de Centro de Atenção Psicossocial;
y) Coordenadoria das UPAS;
z) Coordenadoria do SAMU;
aa) Coordenadoria de Administrativa de Regulação do 
SUS;
bb) Coordenadoria de Controle e Avaliação;
cc) Coordenadoria de Faturamento;
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dd) Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e 
Endemias;
ee) Coordenadoria de Vigilância Sanitária;
ff) Coordenadoria do Centro de Zoonoses
gg) Coordenadoria Ambiental e Saúde do Trabalhador;
hh) Coordenadoria do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde;
ii) Coordenadoria de Saúde Bucal;
jj) Coordenadoria de Programa Saúde da Família;
kk) Coordenadoria de Alimentação e Nutrição;
ll) Coordenadoria de Administrativa de Unidades de 
Saúde;
mm)  Coordenadoria de Assistência Farmacêutica;
nn) Coordenadoria de Distrito Sanitário 1;
oo) Coordenadoria de Distrito Sanitário 2;
pp) Coordenadoria de Distrito Sanitário 3;

CAPÍTULO IX
DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Art. 29 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e Cidadania SEDES tem a finalidade de planejar, 
implantar, coordenar, executar, controlar e avaliar as 
políticas de assistência e promoção social, assegurando 
o respeito às diferenças e o acesso a serviços 
direcionadas à proteção básica e especial, e ao 
desenvolvimento comunitário, assim como promover 
medidas que visem a melhoria da qualidade de vida da 
população carente e, implementar ações segurança 
alimentar e administrar  programas de transferência de 
renda.

Art. 30 A Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania tem a seguinte estrutura orgânica básica:
I - Órgãos Colegiados:
a) Conselho Municipal de Assistência Social;
b) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente;
c) Conselho Municipal aos Direitos da Pessoa Idosa;
d) Conselho Municipal aos Direitos da Pessoa com 
Deficiência;
e) Conselho Municipal de Segurança Alimentar;
f) Conselho Municipal Antidrogas;
g) Conselho Municipal dos Direitos da Mulher;
II - Órgãos da Administração Direta:
a) Gabinete;
b) Assessoria Técnica;
c) Diretoria de Proteção Social Básica;
d) Diretoria de Proteção Social Especial;
e) Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças;
f) Coordenadoria Proteção Social Básica;
g) Coordenadoria de Proteção Social Especial;
h) Coordenadoria de Vigilância Socioassistencial;
i) Coordenadoria de Segurança Alimentar;
j) Coordenadoria Igualdade de Direitos, e Combate à 
Discriminação; 
k) Coordenadoria de Atendimento Integral a Mulher em 
Situação de Risco;
l) Coordenadoria de Gestão do CAD Único.

CAPÍTULO X
DA SECRETARIA DE CULTURA

Art. 31 A Secretaria de Cultura - SECULT tem a finalidade 
de formular, planejar, organizar, dirigir, coordenar, 
executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do 
Município em cooperação com os demais entes 
federados e com os diferentes segmentos culturais. 
Cabe a SECULT formular. as políticas públicas 
municipais na área da cultura garantindo a 
universalização do acesso e à diversidade cultural.

Art. 32 A Secretaria de Cultura tem a seguinte estrutura 
orgânica básica:

I. Órgãos Colegiados:
a) Conselho Municipal de Cultura
II. Órgãos da Administração Direta:
a) Gabinete;
b) Assessoria Técnica;
c) Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças;
d) Coordenadoria do Patrimônio Cultural;
e) Coordenadoria de Políticas Culturais;
f) Coordenadoria de Gestão de Equipamentos 
Culturais;
g) Coordenadoria da Cidade do Saber.

CAPÍTULO XI
DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER E 

JUVENTUDE

Art. 33 A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e 
Juventude - SEJUV tem a finalidade de formular, 
coordenar, executar e promover atividades e programas 
esportivos e de lazer, bem como de promoção da 
juventude, na busca pela universalização do acesso ao 
esporte e lazer, promover a inclusão social por intermédio 
do esporte e do lazer por meio da organização de 
programas esportivos e de lazer; do apoio a organização 
e realização de eventos; implementar e gerir 
equipamentos esportivos e apoiar entidades ou 
iniciativas do esporte amador garantindo que a 
população bem como a juventude, seja assistida e tenha 
acesso a bens e serviços de qualidade. 

Art. 34 A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e 
Juventude tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Órgãos Colegiados:
a) Conselho Municipal de Juventude
II - Órgãos da Administração Direta:
a) Gabinete; 
b) Assessoria Técnica;
c) Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças;
d) Coordenadoria de Atividades;
e) Coordenadoria de Equipamentos;
f) Coordenadoria da Juventude.

CAPÍTULO XII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Art. 35 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente - SEDUR tem por finalidade 
formular diretrizes, planejar, executar, acompanhar, 
fiscalizar e avaliar as políticas e ações municipais de 
desenvolvimento urbano, de preservação do meio 
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ambiente com foco na construção de uma cidade 
sustentável e compacta.

Art. 36 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente tem a seguinte estrutura 
orgânica básica:

I - Órgãos Colegiados:
a) Conselho Municipal da Cidade;
b) Conselho Municipal de Meio Ambiente;
c) Junta de Julgamento;
II - Órgãos da Administração Direta:
a) Gabinete;
b) Assessoria Técnica;
c) Diretoria de Urbanismo;
d) Diretoria de Meio Ambiente;
e) Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças;
f) Coordenadoria de Desenvolvimento Territorial;
g) Coordenadoria de Licenciamento Urbanístico;
h) Coordenadoria de Fiscalização do Uso e Ocupação do 
Solo;
i) Coordenadoria de Políticas Ambientais;
j) Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização 
Ambiental;
k) Coordenadoria de Informações Territoriais.

CAPÍTULO XIII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA 

Art. 37 A Secretaria Municipal de Infraestrutura – 
SEINFRA tem a finalidade de formular, planejar, 
coordenar e executar as obras públicas de urbanização, 
conservação e manutenção do Município, bem como a 
construção, a recuperação e manutenção dos prédios 
públicos e o cadastro e a coordenação das obras das 
redes de infraestrutura no território do município.

Art. 38 A Secretaria Municipal de Infraestrutura tem a 
seguinte estrutura orgânica básica:
I - Órgãos da Administração Direta:
a) Gabinete;
b) Assessoria Técnica;
c) Diretoria de Obras Públicas;
d) Diretoria de Manutenção;
e) Diretoria de Projetos Estruturantes;
f) Coordenação de Planejamento, Gestão e Finanças;
g) Coordenadoria Manutenção;
h) Coordenadoria de Fiscalização de Obras;
i) Coordenadoria Engenharia e Projetos;
j) Coordenadoria de Orçamentação;
k) Coordenadoria de Edificações Públicas;
l) Coordenadoria de Infraestrutura.

CAPÍTULO XIV
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS

Art. 39 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos - 
SESP tem por finalidade formular, implementar, 
coordenar, executar e fiscalizar políticas públicas 
destinadas a prestação de serviços urbanos, a 
manutenção do ordenamento público  bem como 
executar a gestão de ações de Defesa Civil no que tange 

a redução de riscos, controle de emergências, e 
calamidade pública em geral. 

Art. 40 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos tem a 
seguinte estrutura orgânica básica:

I - Órgãos Colegiados:
a) Conselho Municipal de Defesa Civil;
II - Órgãos da Administração Direta:
a) Gabinete;
b) Assessoria Técnica;
c) Diretoria de Ordem Pública;
d) Diretoria de Serviços Urbanos;
e) Coordenadoria de Planejamento Gestão e Finanças;
f) Coordenadoria de Defesa Civil;
g) Coordenadoria de Serviços Diversos;
h) Coordenadoria de Vigilância Patrimonial;
i) Coordenadoria de Transporte Universitário;
j) Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização do 
Comércio Ambulante;
k) Coordenadoria de Feiras e Mercados;
l) Coordenadoria de Limpeza Urbana;
m) Coordenadoria de Iluminação Pública.
III - Entidades da Administração Indireta:
a) Empresa de Limpeza Pública de Camaçari – 
LIMPEC;
b) Superintendência de Transporte e Trânsito – STT.

CAPÍTULO XV
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Art. 41 A Secretaria Municipal de Habitação- SEHAB tem 
por finalidade a formulação, coordenação e supervisão 
da execução das políticas públicas de habitação de 
interesse social, regularização fundiária e melhorias 
habitacionais.

Art. 42 A Secretaria Municipal de Habitação tem a 
seguinte estrutura orgânica básica:

I - Órgãos Colegiados:
a) Conselho Municipal de Habitação;

II - Órgãos da Administração Direta:
a) Gabinete;
b) Assessoria Técnica;
c) Coordenadoria de Planejamento Gestão e Finanças;
d)Coordenadoria de Projetos Habitacionais e 
Regularização Fundiária;
e) Coordenadoria de Programas de Melhorias 
Habitacionais.

CAPÍTULO XVI
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA 

AGRICULTURA E PESCA

Art. 43 A Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e 
Pesca – SEDAP tem por finalidade formular diretrizes, 
planejar, implantar, coordenar, executar, acompanhar, 
fiscalizar e avaliar as políticas municipais de promoção e 
fomento às atividades de agricultura, aquicultura e 
pesca, desenvolvidas no município.
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Art. 44 A Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e 
Pesca – SEDAP tem a seguinte estrutura orgânica 
básica:

I - Órgãos da Administração Direta:
a) Gabinete;
b) Assessoria Técnica;
c) Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Finanças;
d) Coordenadoria de Pesca;
e) Coordenadoria de Agricultura Familiar.

CAPÍTULO XVII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Art. 45 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico - SEDEC, tem por finalidade formular, 
planejar, executar, coordenar e avaliar as políticas 
públicas municipais nas áreas de desenvolvimento 
econômico, empreendedorismo, inovação e do 
turismo.

Art. 46 A Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico tem a seguinte estrutura orgânica básica:
I - Órgãos Colegiados:
a) Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econômico;
b) Conselho Municipal de Turismo;
II - Órgãos da Administração Direta:
a) Gabinete;
b) Assessoria Técnica;
c) Coordenadoria de Planejamento, Gestão e 
Finanças;
d) Coordenadoria de Atração de Investimentos e 
Inovação;
e) Coordenadoria de Trabalho;
f) Coordenadoria de Empreendedorismo e Renda;
g) Coordenadoria de Turismo.

TITULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 47 Ficam criados os Cargos de Secretário de 
Relações Institucionais e Secretário de Habitação, 
cujo valor do símbolo é identificado por GES – I.

Art. 48 Fica alterada a nomenclatura do cargo de 
Assessor Especial de Relações Interinstitucionais, 
que passa a ser de Assessor Especial I, mantido o 
valor do símbolo.

Art. 49 Ficam criados no Quadro de Assessoramento 
Superior da Administração Direta, 20 (vinte) cargos de 
Diretor, cujo valor do símbolo é identificado por CC1, 6 
(seis) cargos de Assessor Especial I, cujo valor do 
símbolo é identificado por GAI-1, 2 (dois) cargos de 
Subsecretário, cujo valor do símbolo é identificado por 
GES-I-A, 47 (quarenta e sete) cargos de 
Coordenador, cujo valor do símbolo é identificado por 
GES-II, 97 (noventa e sete) cargos de Gerente, cujo 
valor do símbolo é identificado por GES-IV, 35 (trinta e 

cinco) cargos de Assessor Técnico I, cujo valor do 
símbolo é identificado por GES-II, 30 (trinta) cargos de 
Assessor Técnico II, cujo valor do símbolo é 
identificado por GAS-II; e 45 (quarenta e cinco) cargos 
de Supervisor de Serviços, cujo valor do símbolo é 
identificado por GES-V.

Art. 50 O Chefe do Poder Executivo Municipal fica 
autorizado a promover, no prazo de até 180 (cento e 
oitenta) dias, mediante decreto:
I - a adequação, complementação e a fixação das 
estruturas regimentais das Secretarias Municipais e 
órgãos criados e modificados por esta lei, com a 
manutenção das denominações, competências e as 
atribuições dos titulares dos cargos em comissão e 
das funções de confiança, de suas respectivas 
unidades administrativas;
II - a revisão dos atos de organização das entidades 
da Administração Indireta, dos órgãos colegiados e 
fundos municipais, para adequá-los às disposições 
decorrentes desta Lei;
III - a redistribuição dos cargos em comissão e 
funções de confiança da estrutura regimental dos 
órgãos modificados por esta Lei para compor a 
estrutura dos órgãos que tiverem absorvido as 
correspondentes competências;

Parágrafo único – Os programas, projetos e ações 
alocados nos Órgãos e Entidades da Prefeitura 
Municipal de Camaçari considerados estratégicos 
para o Executivo Municipal poderão, a qualquer 
momento, mediante ato do Chefe do Poder Executivo, 
ser coordenados e gerenciados pela Secretaria do 
Governo ou por outro Órgão por este designado.

Art. 51 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a proceder às modificações no Plano 
Plurianual e no orçamento do exercício de 2018, 
incluindo a abertura de créditos adicionais, 
remanejamentos, transposições e transferências, 
necessárias ao cumprimento desta Lei, observada a 
legislação vigente e os limites das dotações globais.

Art. 52 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a designar os titulares dos Órgãos e 
Entidades da Prefeitura Municipal de Camaçari como 
ordenadores de despesas realizadas pela pasta sob 
sua titularidade, na forma e condições estabelecidas 
por regulamento, aprovado por ato do Executivo 
Municipal.

Parágrafo único – Ficam os titulares dos Órgãos e 
Entidades da Prefeitura Municipal de Camaçari 
sujeitos a responder civil e criminalmente por atos 
praticados no exercício da competência de 
ordenadores de despesa do Órgão/Entidade sob sua 
titularidade.

Art. 53 Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a 
extinguir os quantitativos não ocupados dos cargos 
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efetivos, das carreiras municipais, cujas quantidades 
e identificação se darão por decreto, ressalvados os 
compromissos já firmados em Termos de Ajustamento 
de Conduta junto ao Ministério Público do Estado da 
Bahia e determinações judiciais. 

Art. 54 Ficam mantidas as estruturas vigentes dos 
Órgãos e Entidades descentralizados, não 
relacionados no TITULO II, desta Lei. 

Art. 55 Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 56 Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 
2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

 LEI N° 1524/2017
      DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017

Institui o regime de previdência 
complementar no âmbito do Município 
de Camaçari, fixa o limite máximo para a 
concessão de aposentadorias e 
pensões, de que trata o art. 40, da 
Constituição Federal, autoriza a criação 
de entidade fechada de previdência 
complementar, altera a lei municipal nº 
997/2009, de 05 de agosto de 2009, e suas 
alterações posteriores, e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais, faz saber 
que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Art.1º Fica instituído no âmbito do serviço público 
municipal o Regime de Previdência Complementar, e 
está o Poder Executivo Municipal autorizado a 
implementa-lo, em acordo com os §§ 14, 15 e 16 do artigo 
40 e artigo 202 da Constituição Federal, que operará 
planos de benefícios na modalidade de contribuição 
definida, observado o disposto nesta Lei.

Art.2º Aplica-se o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social – 

RGPS – de que trata o art. 201 da Constituição da 
República às aposentadorias e pensões a serem 
concedidas pelo Regime Próprio de Previdência Social 
do Município de Camaçari aos servidores e membros de 

Poder que venham a ingressar no serviço público a partir 
da data de início da vigência do Regime de Previdência 
Complementar de que trata esta Lei, cuja adesão lhe é 
obrigatória.

§1º A vigência do Regime de Previdência Complementar 
instituído por esta Lei será considerada a partir da data de 
publicação, pelo órgão fiscalizador, da autorização de 
aplicação do regulamento do plano de benefícios da 
entidade a que se refere o art. 7º.

§2º É facultado aos servidores integrantes do Regime de 
Previdência Complementar de que trata esta Lei optar 
por um dos planos de benefícios acessíveis ao 
participante, observadas a legislação e as normas 
regulamentares da entidade fechada de previdência 
complementar pertinente.

§3º O disposto no caput não se aplica ao servidor que:
I - tenha ingressado no serviço público antes da vigência 
do regime de que trata esta Lei Complementar; ou
II - sem descontinuidade, tenha sido exonerado de um 
cargo para investir-se em outro.
§4º São abrangidos pela previdência complementar dos 
servidores públicos do Município titulares de cargo 
efetivo, observado o disposto no §1º deste artigo:
I - do Poder Executivo, incluídos os servidores das 
autarquias e fundações;
II - do Poder Legislativo.
§5º Os valores a serem repassados à entidade gestora 
do regime de previdência complementar a título de 
contribuição do patrocinador deverão ser pagos com 
recursos do orçamento de cada um dos órgãos, 
entidades ou Poderes indicados no §4º deste artigo.

§6º Os titulares de cargo efetivo que tenham ingressado 
no serviço público em data anterior a autorização de 
funcionamento, pelo órgão federal de supervisão de 
previdência complementar, do regime ora instituído, 
poderão, mediante livre, prévia e expressa opção, aderir 
ao regime de que trata este artigo.

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I - patrocinador: o Município, por meio dos Poderes 
Executivo e Legislativo;
II - participante: a pessoa física, assim definida na forma 
dos artigos 2º e 3º desta Lei Complementar, que aderir ao 
plano de benefícios previdenciário administrado pela 
entidade fechada a que se refere o artigo 8º;
III -assistido: o participante ou o seu beneficiário em 
gozo de benefício de prestação continuada.

IV - contribuição: os valores vertidos ao plano de 
benefícios pelos participantes e pelo patrocinador, com o 
objetivo de constituir as reservas que garantam os 
benefícios contratados e custear as despesas 
administrativas da entidade a que se refere o art. 8º.

Art. 4º A alíquota de contribuição individual do 
participante do regime de previdência complementar 
instituído por esta Lei será por ele definida anualmente 
observado o disposto no regulamento do plano de 
benefícios, sendo-lhe permitido fazer contribuições 
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adicionais, porém sem contrapartida do patrocinador, 
também conforme dispuser o regulamento do plano de 
benefícios.

Parágrafo Único. A alíquota de contribuição individual 
referida no caput deste artigo será autorizada pelo Chefe 
do Poder Executivo anualmente.

Art. 5º A alíquota de contribuição do patrocinador será 
igual à de contribuição individual do participante para o 
regime, respeitada, em qualquer hipótese, como limite 
máximo, a alíquota de contribuição vigente da União 
Federal para o regime de previdência complementar dos 
servidores públicos federais.

Art. 6º A contribuição individual do participante e a 
contribuição do patrocinador incidirão sobre a parcela da 
remuneração de contribuição que exceder o limite 
máximo a que se refere o Artigo 3º desta Lei 
Complementar, observado o disposto no inciso XI do 
Artigo 37 da Constituição Federal e o regulamento do 
plano de benefícios respectivo.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar 
convênio de adesão com entidade fechada de 
previdência complementar, de natureza pública, para 
administrar o Plano de Benefício na modalidade 
contribuição definida.

Art. 8º Aplicam-se ao regime de previdência 
complementar de que trata esta Lei as disposições da Lei 
Complementar Federal nº 108/01 e, no que com esta não 
colidir, da Lei Complementar Federal nº 109/01.

Art. 9. O Art. 55 da Lei 997 de 05 de agosto de 2009, 
alterado pela Lei nº 1.256, de 13 de dezembro de 2012, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 55. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a 
amortização do déficit atuarial do Fundo de Previdência 
Social de Camaçari – FPSC, gerido pelo Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, mediante 
dação em pagamento dos seguintes ativos: 
I. Bens imóveis dominicais de titularidade do Município 
de Camaçari; 
II. Bens imóveis dominicais de titularidade de autarquias 
e fundações públicas municipais.
§ 1º O Órgão competente que trata do Patrimônio 
Imobiliário do Município de Camaçari procederá ao 
inventário e avaliação prévia dos bens enquadrados nos 
incisos I e II deste artigo. 
§ 2º Cumprida a formalidade prevista no caput, o Poder 
Executivo promoverá a incorporação dos aludidos bens 
imóveis ao FPSC, que se efetivará por meio de termo 
administrativo elaborado segundo minuta padrão 
aprovada pela Procuradoria Geral do Município. 
§ 3º Imóveis próprios do Município de Camaçari com 
situação dominical ainda não titularizada perante o 
Registro de Imóveis competente serão objeto de 
processo de regularização pelo órgão competente do 
Município de Camaçari, com o necessário suporte 
jurídico da Procuradoria Geral do Município, podendo, 
em caso de necessidade do município, em seguida, 
passar sua titularidade para o FPSC, nos termos do 

parágrafo anterior. 
§ 4º O ISSM, por integrar a administração indireta do 
município, possui autonomia gerencial sobre os imóveis 
de propriedade do FPSC, sendo autorizada a alienação.
§ 5º A venda dos bens imóveis de sua propriedade, tem 
como a finalidade a aplicação dos recursos no FPSC.

Art. 10. O art. 60 da Lei Nº 997 de 05 de agosto de 2009, 
alterado pela Lei Nº 1.256, de 13 de dezembro de 2012, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 60. A contribuição previdenciária dos segurados 
ativos, de que trata o art. 54, II, passará a ser de 12% 
(doze por cento) a partir da vigência desta lei, ficando 
majorada para 13% (treze por cento) a partir de 01 de 
janeiro de 2019 e para 14% (quatorze por cento) a partir 

de 01 de janeiro de 2020, conforme Lei Municipal Nº 
824/2007, incidente sobre a remuneração de 
contribuição, conforme o disposto no art. 62." 

Art. 11. O caput art. 61 da Lei Nº 997 de 05 de agosto de 
2009, alterado pela Lei Nº 1.256, de 13 de dezembro de 
2012, passa a vigorar com a seguinte redação, 
mantendo-se vigentes seus parágrafos:
“Art. 61 – A contribuição previdenciária dos segurados 
inativos e pensionistas, de que trata o art. 54, III, passará 
a ser de 12% (doze por cento) a partir da vigência desta 
lei, ficando majorada para 13% (treze por cento) a partir 
de 01 de janeiro de 2019 e para 14% (quatorze por cento) 

a partir de 01 de janeiro de 2020, conforme Lei 
Municipal Nº 824/2007, incidente sobre a parcela do 
provento que supere o valor do limite máximo 
estabelecido para os benefícios do RGPS.”

Art. 12. Esta Lei poderá ser regulamentada para garantir 
a sua execução.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor em 90 (noventa) dias 
após a data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

 LEI N° 1525/2017
      DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017

Altera as Leis nº 374 de 9 de julho de 
1997, nº 424 de 10 de dezembro de 1998, 
nº 438 de 28 de junho de 1999, nº 618 de 8 
de agosto de 2003, nº 1.057 de 23 de 
março de 2010, nº 1.125 de 14 de 
dezembro de 2010 e nº 1.255 de 13 de 
dezembro de 2012, para fixar novos 
percentuais de isenção do Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN.
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O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais, faz saber 
que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Altera as Leis nº 374 de 9 de julho de 1997, nº 424 
de 10 de dezembro de 1998, nº 438 de 28 de junho de 
1999, nº 618 de 8 de agosto de 2003, nº 1.057 de 23 de 
março de 2010, nº 1.125 de 14 de dezembro de 2010 e nº 
1.255 de 13 de dezembro de 2012, e limita os benefícios 
de isenção do ISSQN – Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza no Município, da seguinte forma:

I – Quando se tratarem de serviços sujeitos a alíquota de 
5% (cinco por cento) a redução e/ou isenção do ISSQN 
fica limitada a 60% (sessenta por cento);

II – Quando se tratarem de serviços sujeitos a alíquota de 
3% (três por cento) a redução e/ou isenção do ISSQN fica 
limitada a 30% (trinta por cento).

Art. 2º. Nenhum benefício ou incentivo fiscal do 
Município poderá ser concedido com alíquota inferior a 
2% de ISSQN, como determina o art. 135, §1º, da Lei nº. 
1.039/2009, que institui o Código Tributário do Município, 
alterado pela Lei nº 1.502, de 02 de outubro de 2017.

Art. 3º. A presente lei vincula todas as empresas que 
gozam de benefício ou incentivo fiscal no Município de 
Camaçari, que passarão a recolher o imposto com as 
limitações dispostas no art. 1º da presente lei, 
dispensadas alterações específicas nos atos 
administrativos de concessão.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 30 de dezembro de 
2017, conforme art. 52, alínea ´b´, da Lei nº 1.502, de 02 
de Outubro de 2017.  

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

      LEI N° 1526/2017
      DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017

Altera a Tabela de Receita nº. I, que trata 
das alíquotas aplicáveis ao Imposto 
Predial e Territorial Urbano – IPTU, 
anexa a Lei nº 1.039, de 16 de dezembro 
de 2009, que instituiu o Código 
Tributário e de Rendas do Município de 
Camaçari, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das suas atribuições 

legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Altera as faixas de valor venal/natureza do 
imóvel constantes da Tabela de Receita n. I – Imposto 
Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, 
do Anexo I da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009, 
com as alterações da Lei nº 1.359, de 1º de dezembro de 
2014, e seguintes, que passa a vigorar com os valores 
fixados na Tabela anexa a esta lei.

Art. 2º. As faixas de valores vinculadas às alíquotas do 
IPTU progressivo serão atualizadas pelo IPCA – Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo e pelo Valor Unitário 
Padrão de terreno e de construção da Planta Genérica 
de Valores – PGV, no período escalonado pela Lei nº. 
1.359, de 1º de dezembro de 2014.

Art. 3º. Altera o inciso II do art. 103, da Lei nº 1.039, de 
16 de dezembro de 2009, com alterada pela Lei nº 
1.502, de 02 de outubro de 2017, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“II - a única unidade imobiliária edificada residencial, de 
propriedade, domínio ou posse do contribuinte servidor 
público municipal efetivo, ativo ou inativo, desde que o 
imóvel sirva exclusivamente a sua moradia, limitado o 
gozo do benefício ao prazo máximo de 10 (dez) anos.”

Art. 4º. Altera o caput art. 117, da Lei nº 1.039, de 16 de 
dezembro de 2009, com alterada pela Lei nº 1.502, de 
02 de outubro de 2017, que passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 117. Fica isento do imposto de transmissão a única 
propriedade imobiliária edificada residencial, de 
propriedade, domínio ou posse do contribuinte servidor 
público municipal do quadro efetivo, ativo ou inativo, 
desde que o imóvel sirva exclusivamente a sua 
moradia.”

Art. 5º. Acrescenta ao art. 180 da Lei nº 1.039, de 16 de 
dezembro de 2009, o §3º, com a seguinte redação:

“§ 3º A Renovação da Licença de Operação deverá ser 
requerida com antecedência mínima de 120 (cento e 
vinte) dias, a contar da expiração do prazo de validade 
fixado na respectiva licença.”

Art. 6º. Confere nova disciplina ao Capítulo III, Seção III, 
da Lei nº 1.039, de 16 de dezembro de 2009, que 
disciplina o instituto da Compensação, instituindo os 
arts. 39, 40, 41 e 41-A, com as seguintes redações:

“Art. 39. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a 
realizar compensação de créditos tributários do 
Município, com créditos líquidos e certos, vencidos ou 
vincendos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública 
do Município, resultantes de atos próprios ou por 
sucessão a terceiros.
§ 1º Na determinação dos valores dos créditos a serem 
compensados, aplicar-se-ão os mesmos índices de 
atualização e as mesmas taxas de juros, tanto para a 
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Fazenda Pública quanto para o sujeito passivo, a partir 
da data da exigibilidade dos respectivos créditos.
§ 2º A compensação a que se refere o caput será 
proposta pelo Secretário Municipal da Fazenda ou pelo 
Procurador Geral do Município quando se tratar de 
créditos ajuizados, em parecer fundamentado.

Art. 40. É vedada a compensação mediante o 
aproveitamento de tributo, objeto de contestação 
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em 
julgado da respectiva decisão judicial.

Art. 41. Quando o crédito a compensar resultar de 
pagamento a maior de tributos municipais, o 
contribuinte poderá efetuar a compensação no 
recolhimento do mesmo tributo correspondente a 
períodos subsequentes.
Parágrafo único. Não obstante o disposto no caput, é 
facultado ao sujeito passivo optar pelo pedido de 
resti tuição do tr ibuto, que será atualizado 
monetariamente, pelo índice constante do art. 32, § 1º, 
desta Lei, entre o mês do pagamento a maior e o mês da 
restituição. 

Art. 41-A. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a 
compensar especificadamente créditos tributários do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, 
devidos pelos sujeitos passivos prestadores de serviços 
de saúde, assistência médica e congêneres, 
observados os requisitos e condições estabelecidos em 
ato do Poder Executivo.
§ 1º. O disposto neste artigo não se aplica às 
microempresas e empresas de pequeno porte optantes 
pelo Simples Nacional, que obedecerão as regras 
estabelecidas pela Lei Complementar nº 123/06 e 
legislação aplicável.
§ 2º Não será admitida a compensação de créditos 
tributários devidos pelo sujeito passivo na qualidade de 
responsável tributário. 
§ 3º É vedada a compensação mediante o 
aproveitamento de tributo cujo valor seja objeto de 
qualquer forma de contestação judicial ou 
administrativa, antes do trânsito em julgado ou decisão 
definitiva, ressalvado o disposto no § 4º. 
§ 4º O crédito tributário contestado poderá ser 
compensado se o sujeito passivo, no bojo do 
requerimento de compensação, desistir da pretensão 
contestatória, confessar a dívida e renunciar a qualquer 
direito de contestá-la, devendo ser ouvido o Procurador 
Geral do Município nos casos em que a referida 
pretensão houver sido apresentada em juízo.” 

Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de 
janeiro de 2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

LEI N° 1527/2017
      DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017

Autoriza o Poder Executivo, a contratar 
e m p r é s t i m o  c o m  o  B a n c o  d e  
Desenvolvimento da América Latina – 
CAF, com garantia da União, para 
financiamento de obras no âmbito do 
P r o g r a m a  d e  I n t e g r a ç ã o  e  
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Desenvolvimento Urbano, Social e 
Ambiental – Programa Integração do 
Município de Camaçari.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais, faz saber 
que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar 
operação de crédito externo junto ao Banco de 
Desenvolvimento da América Latina – CAF, com a 
garantia da União, até o valor US$ 80.000.000,00 (oitenta 
milhões de dólares americanos), no âmbito do Programa 
de Integração e Desenvolvimento Urbano, Social e 
Ambiental – Programa Integração, destinados à melhorar 
a qualidade de vida da população de Camaçari, 
observada a legislação vigente, em especial as 
disposições da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio 
de 2000.

§ 1º Os recursos oriundos desta operação de crédito 
serão destinados a um conjunto de ações agregadas em 
três grandes eixos: Integração Urbana; Desenvolvimento 
Urbano, Social e Ambiental; e Fortalecimento 
Institucional e Gestão do Programa.

§2º A operação de crédito de que trata o caput deste 
artigo será processada nos termos da Resolução nº 43, 
de 21 de dezembro de 2001, do Senado Federal.

Art. 2.º Fica o Poder Executivo autorizado a vincular, 
como contra garantia à garantia da União, à operação de 
crédito de que trata esta Lei, em caráter irrevogável e 
irretratável, a modo “pro solvendo”, as receitas a que se 
referem os artigos 158 e 159, inciso I, alínea “b”, 
complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas 
no artigo 156, nos termos do § 4º do art. 167, todos da 
Constituição Federal, bem como outras garantias 
admitidas em direito.

Parágrafo Único - Caso haja insuficiência de parte dos 
depósitos bancários necessários para a quitação dos 
encargos contratuais e/ou na hipótese de extinção das 
receitas, a garantia será sub-rogada sobre os fundos ou 
impostos que venham a substituí-las, durante o prazo de 
vigência do contrato de operação de crédito autorizado 
por esta lei.

Art. 3º A operação de crédito externo autorizada por esta 
Lei terá suas condições de prazo, encargos financeiros e 
variação cambial definidos a partir das normas 
estabelecidas pelo Banco de Desenvolvimento da 
América Latina – CAF e pelas Autoridades Monetárias 
Nacionais.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir, em qualquer época, os créditos adicionais 
destinados à aplicação dos recursos de que trata esta 
Lei, inclusive os valores necessários ao atendimento da 
contrapartida;

II – firmar contratos aditivos, convênios e acordos 
necessários à implementação do referido Programa.

Art. 5º - O Poder Executivo consignará nos orçamentos 
anuais e plurianuais do Município, durante os prazos que 
vierem a ser estabelecidos para a execução dos 
empreendimentos e para o financiamento, dotações 
suficientes aos investimentos e pagamentos das 
parcelas de amortização e encargos financeiros 
decorrentes do financiamento, bem como valores de 
c o n t r a p a r t i d a  d e  r e c u r s o s  p r ó p r i o s  n o s  
empreendimentos.

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

 LEI N° 1528/2017
      DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017

AUTORIZA E REGULAMENTA A 
CONCESSÃO DE FÉRIAS E DÉCIMO 
TERCEIRO SUBSÍDIO AOS AGENTES 
P O L Í T I C O S  D O  M U N I C Í P I O  D E  
CAMAÇARI, VINCULADOS AO PODER 
EXECUTIVO, EM ATENDIMENTO AO 
DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO VIII E 
XVII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais, faz saber 
que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Os Agentes Políticos do Município de Camaçari, 
quais sejam, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, do 
Poder Executivo perceberão, anualmente, o 13.º (décimo 
terceiro) subsídio, nos termos do inciso VIII do art. 7.º da 
Constituição Federal.

§ 1º. O 13º (décimo terceiro) subsídio corresponderá a 
1/12 (um doze avos), por mês de efetivo exercício, do 
subsídio devido em dezembro do ano correspondente.

§ 2º. A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de 
exercício será tomada como mês integral, para efeito do 
parágrafo anterior.

§ 3°. O 13º (décimo terceiro) subsídio poderá ser pago 
em duas parcelas, a primeira até o dia 30 (trinta) de junho 
e a segunda até o dia 20 (vinte) de dezembro de cada 
ano.

§ 4º. O pagamento de cada parcela se fará com base no 
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subsídio do mês em que ocorrer o pagamento.

§ 5º. A segunda parcela será calculada com base no 
subsídio em vigor no mês de dezembro, abatida a 
importância da primeira parcela, pelo valor pago.

§ 6º. Caso o agente político deixe o cargo, o 13º (décimo 
terceiro) subsídio ser-lhe-á pago proporcionalmente ao 
número de meses de exercício no ano.

Art. 2º. Ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, será 
concedido o direito a férias remuneradas de trinta (30) 
dias, com o acréscimo de um terço do valor dos 
respectivos subsídios, na forma do inciso XVII do art. 7.º 
da Constituição Federal.

§ 1º. Não será admitida a indenização de férias não 
gozadas, exceto nas seguintes hipóteses:
I – afastamento definitivo do exercício do cargo antes de 
se completar o período aquisitivo, caso em que o agente 
político perceberá o valor das férias calculado 
proporcionalmente ao número de meses de efetivo 
exercício;

II – no último ano do mandato, de forma integral, tendo 
em vista a coincidência da conclusão do período 
aquisitivo com o encerramento do mandato.

§ 2º. As férias anuais de trinta (30) dias do Prefeito, Vice-
Prefeito e Secretários do Município de Camaçari poderão 
ser fracionadas e ficará ao seu critério a época para 
usufruí-las.

Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta Lei 
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 6824/2017 
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017

Altera o Decreto nº. 5854, de 15 de dezembro 
de 2014, que alterou o Decreto nº. 3257, de 04 
de fevereiro de 2000, que regulamenta a Lei nº 
438, de 28 de junho de 1999, que Institui o 
Programa Municipal de Desenvolvimento 
Industrial, comercial e de Prestação de 
Serviços, denominado Pró-Desenvolver.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 
94 e seguintes da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. A isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 
para os empreendimentos vinculados ao Programa Municipal 
de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Prestação de 
Serviços, denominado Pró-Desenvolver, fica limitada a 85% 
(oitenta e cinco por cento), passando o inciso II, do §8º, do art. 
1°, introduzido ao Decreto nº. 3257/2000 através do Decreto nº 
5854/2014, a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. (...)

§8º. (...)

I - (…)

II - limitação do benefício a 85% (oitenta e cinco por cento) para 
o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.”

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, EM 
26 DEZEMBRO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
Secretário Municipal da Fazenda

DECRETO DE 31 DE AGOSTO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, consoante o disposto no 
artigo 86 da Lei Municipal nº. 407/98, que reorganiza o 
Estatuto dos Servidores Público Municipais, e as 
informações constantes do processo administrativo nº. 
00052/2016, no qual comprova o exercício de Função 
Gratificada, por mais de 10 (dez) anos;

RESOLVE

Conceder o servidor MARCO AURELIO SANTOS 
ALVES, cadastro nº. 8047, lotado na Secretaria da 
Educação/SEDUC, a título de vantagem pessoal, a 
Incorporação da Verba Gratificada de SECRETARIO DE 
UNIDADE ESCOLAR II, símbolo SUE-II-B, à sua 
remuneração, a partir da exoneração do cargo.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 31 DE AGOSTO DE 2017.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito 

REGINALDO PAIVA DE BARROS
Secretário da Administração

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação
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PORTARIA 166/2017

Constitui Comissão para proceder 
ao Inventário dos valores da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e 
dos Fundos existentes em Caixa e 
Bancos. 

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições e tendo em vista  
o disposto na Lei Federal nº 4.320/64 e na Resolução 
nº 1.060/05 do Tribunal de Contas dos Municípios 
do Estado da Bahia, 

RESOLVE

Art. 1º - Fica constituída Comissão para 
proceder ao Inventário dos valores da 
Prefeitura Municipal de Camaçari e dos Fundos 
existentes em Caixa e Bancos, composta dos 
seguintes servidores: ILZETE SANTOS 
OLIVEIRA, matrícula 63071, RENATA BRITO 
BERBERT DE CASTRO, matrícula 63.234 e 
CARLOS JOSÉ DO SACRAMENTO MACHADO, 
matrícula 829527, sob a presidência do 
primeiro.

Art. 2º - A Comissão ora designada tem até o 
dia 05 de janeiro de 2018 para apresentar o 
Termo de Conferência de Caixa e o Termo de 
Conferência de Saldo Bancário, na forma dos 
anexos I e II deste Decreto, lavrado no último 
dia do mês de dezembro de 2017.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BAHIA, EM 
22 DE DEZEMBRO DE 2017.

DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

RENATO DOS SANTOS DE ALMEIDA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ANEXO I

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

(Art. 9º, Item 20, da Resolução TCM 1.060/2005)

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2017, designados 
pelo Secretário da Fazenda, através da Portaria nº 
166/2017, os servidores ILZETE SANTOS OLIVEIRA, 
matrícula 63071, RENATA BRITO BERBERT DE 
CASTRO, matrícula 63.234 e CARLOS JOSÉ DO 
SACRAMENTO MACHADO, matrícula 829527, abaixo 
assinados, procederam à verificação dos valores em 
Caixa no dia mencionado, em poder e sob a guarda do 
Secretário da Fazenda e Coordenadora Financeira, Sra 
ILZETE SANTOS OLIVEIRA, havendo constatado a 
inexistência de numerário, não existindo também 
nenhum papel ou documento da espécie de vales ou 
cautelas. 

O referido é verdade e por este Termo responsabilizam-
se os signatários, inclusive o próprio Secretário de 
Finanças, que também o assina, em sinal de 
concordância.

O presente documento é lavrado em três vias de igual 
teor, com a seguinte destinação: a primeira, à Secretaria 
de Finanças; a segunda, ao arquivo da Prefeitura; e a 
terceira, para ser anexada à Prestação de Contas Anual.

Município de Camaçari, 31 de dezembro de 2017

VERIFICADORES:

_______________________________________

(Nome)

Presidente da Comissão 

______________________________________

(Nome)

Membro da Comissão 

 

_______________________________________

(Nome)

Membro da Comissão

DE ACORDO:

_______________________________________

(Nome)

Secretário de Finanças
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ANEXO II

TERMO DE CONFERÊNCIA DE SALDOS EM 
BANCOS

(Art. 9º, Item 20, da Resolução TCM 1.060/2005)

 Aos 31 dias do mês de dezembro de 2017, designados 
pelo Secretário da Fazenda Municipal Sr. Renato dos 
Santos de Almeida, através da Portaria nº 166/2017 de 22 
de dezembro de 2017, os servidores municipais ILZETE 
SANTOS OLIVEIRA, matrícula 63071, RENATA BRITO 
BERBERT DE CASTRO, matrícula 63.234 e CARLOS 
JOSÉ DO SACRAMENTO MACHADO, matrícula 
829527, abaixo assinados, procederam à verificação dos 
saldos existentes em Bancos, tendo constatado:

I – Em Bancos, mediante informações prestadas pelas 
instituições financeiras BANCO DO BRASIL, CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRADESCO e 
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, comprovadas nos 
respectivos extratos bancários, um saldo no montante de 
R$ xxxxxx, que, após os fatos registrados em 
conciliações bancárias, apurou-se um saldo real de R$ 
xxxxxxxxxx, conforme evidenciado abaixo:

 O referido é verdade e, por este Termo, responsabilizam-se os 
signatários, inclusive o Tesoureiro, XXXX, que também assina 
em sinal de concordância.

Este documento é lavrado em três vias de igual teor, com a 
seguinte destinação: a primeira, para juntada à Prestação de 
Contas Anual; a segunda à Secretaria de Administração 
Financeira; e a terceira, ao arquivo da Prefeitura.

Município de Camaçari, 31 de dezembro de 2017.

VERIFICADORES:

_______________________________________

(Nome)

Presidente da Comissão 

____________________________________

(Nome)

Membro da Comissão 

____________________________________

(Nome)

Membro da Comissão

DE ACORDO:

_______________________________________

(Nome)

Secretário de Finanças

RESOLUÇÃO Nº 12/2017.
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições e 
observando as disposições estabelecidas no § 2º do artigo 7º e 
artigo 14 da Lei nº 1.351 de 26 de setembro de 2014,

RESOLVE

Estabelecer, com base no disposto na Lei nº 1.351/2014, § 2º 
do artigo 7º e artigo 14, a meta de incremento da arrecadação 
para o mês de DEZEMBRO de 2017, correspondente às fontes 
de receitas próprias geridas pela SEFAZ.

A meta do mês de DEZEMBRO de 2017 fica definida em R$ 
17.301.613 (Dezessete milhões, trezentos e um mil e 
seiscentos e treze reais). Este valor decorre da aplicação dos 
parâmetros abaixo descritos:

1º - Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 
Especial – IPCA-E, acumulado no período de outubro de 2015 a 
setembro de 2016, no percentual de 8,78% (oito vírgulas 
setenta e oito por cento), sobre as receitas tributárias elencadas 
nos termos do § 2º do artigo 7º da Lei supracitada;

A aplicabilidade dos índices e da interpretação da composição 
do esforço fazendário, incorporamos ao mesmo o percentual da 
atualização dos tributos acima descrito, encontrando um índice 
de 18% (dezoito por cento).

2º - Excetuam-se da regra acima definida, as receitas tributárias 
do ISS e ITIV, cujo critério de atualização captura os efeitos 
conjunturais da atividade econômica, somado à melhoria da 
eficiência tributária. Com base nestes parâmetros, tais tributos 
serão atualizados utilizando-se o índice de -0,06% (zero 
vírgula, zero seis por cento negativos).

3º - Nos termos do Parágrafo Único do Artigo 14 da Lei 
1351/2014 foram incorporadas na definição da meta de 
arrecadação do mês de dezembro de 2017 as oscilações do 
ritmo da atividade econômica consubstanciadas na queda da 
arrecadação do ISS no período de janeiro a novembro 
comparado aos exercícios de 2015 e 2016, na ordem de 
11,97% (onze vírgula noventa e sete por cento).

Gabinete do Secretário, em 11 de dezembro de 2017.

_______________________________
Renato dos Santos de Almeida 
Cadastro 820392
Secretário da Fazenda 

 
________________________________
Valdomiro Santana de Oliveira
Cadastro 3990
Coordenador de Arrecadação Fiscal 
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__________________________
Marcos Antônio Alves Sobral
Cadastro 2473

_______________________________
Sócrates Bento Souza Simões Filho 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

PORTARIA N.º 161/2017 
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições legais 
tendo em v is ta  o que consta no processo nº  
00222.07.10.372.2017, com fundamento no art.13, inciso II e 
art. 21, Inciso II da Lei Municipal 997/2009, alterada pela 
Municipal Lei nº 1256/2012.

RESOLVE:

Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1896 a senhora 
MARISETE FERREIRA DA SILVA (companheira), instituído 
pelo ex-segurado, servidor ativo, DJALMA MARTINS 
MARQUES, matrícula 63566, integrado por 01 (uma) 
dependente, no valor de R$ 1.749,60 (hum mil, setecentos e 

Representante do Grupo Fisco

Cadastro 62926
Gerência de Arrecadação Fiscal 

Leonel Cardial Jacomini 
Cadastro 63248
Técnico Fazendário

Ricardo Freitas Teixeira 
Cadastro 62908
Técnico de Atividades Tributárias

Alberto Magalhães Santos
Cadastro 63585
Assistente de Atividades Tributárias

quarenta e nove reais e sessenta centavos), com base no 
salário de contribuição do mês de setembro de 2017. 

Esta Portaria entrará em vigor na data da publicação 
retroagindo seus efeitos a 09 de novembro de 2017, data da 
protocolização do requerimento.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, 
EM 22 DE DEZEMBRO DE 2017.

MAURÍCIO SANTOS COSTA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

TERMO DE APOSTILAMENTO

CONTRATO: 0233/2014 – DZSET TRANSPORTES E 
LOGÍSTICA  LTDA´

OBJETO: DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE VEICULOS, COM MOTORISTA E 
COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES 
DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMAÇARI, CONFORME CONTRATO Nº 0233/2014, 
PROCESSO ADM. Nº 1285/2013 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 
068/2014.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
Prefeito 

  
 

EXTRATOS DE CONTRATOS 
E CONVÊNIOS
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DO SERVIDOR MUNICIPAL

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Oziel dos Santos Araújo 
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