
 

 

DECRETO Nº.6008/2015, 
DE 16 DE JULHO DE 2015. 

 
 
 
Fixa novos valores para as tarifas do 
Transporte Público Coletivo por Ônibus e do 
Transporte Especial Complementar no 
âmbito do Município de Camaçari e dá 
outras providências. 

 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições legais, com fulcro nos artigos 23 a 25, do Decreto 
nº. 3621, de 29 de abril de 2002; artigos 33 a 35, do Decreto nº. 3875, de 08 de 
junho de 2001, e no inciso XV, do artigo 94, da Lei Orgânica do Município,  

 
 
 

DECRETA 
 
 
 

Art. 1º Fica fixado novo valor para a tarifa do Transporte Coletivo 

por Ônibus e do Transporte Especial Complementar, no âmbito da zona urbana do 

Município de Camaçari, na forma a seguir estabelecida: 

LOCALIDADE INTEIRA 

 
SEDE 

 
R$ 2,30 (dois reais e trinta centavos) 

 

Art. 2º  Ficam fixados novos valores para as tarifas do Transporte 

Coletivo por Ônibus e do Transporte Especial Complementar, no âmbito da região 

denominada ORLA do Município de Camaçari, na forma a seguir estabelecida: 

 

a) Valor da Passagem: ORLA – I. 

LINHAS  

TARIFA ORIGEM DESTINO 

CAMAÇARI AREMBEPE R$ 2,60 (dois reais e sessenta 

centavos) 



 

 

CAMAÇARI JAUÁ R$ 2,60 (dois reais e sessenta 
centavos) 

CAMAÇARI VILA DE ABRANTES R$ 2,60 (dois reais e sessenta 
centavos) 

CAMAÇARI CATU DE ABRANTES R$ 2,60 (dois reais e sessenta 
centavos) 

CAMAÇARI CORDOARIA R$ 2,60 (dois reais e sessenta 
centavos) 

CAMAÇARI AÇU DA CAPIVARA R$ 2,60 (dois reais e sessenta 
centavos) 

CAMAÇARI CAJAZEIRA DE ABRANTES R$ 2,60 (dois reais e sessenta 
centavos) 

 

b) Valor da Passagem: ORLA – II. 

LINHA  

TARIFA ORIGEM DESTINO 

CAMAÇARI BARRA DE JACUÍPE R$ 2,70 (dois reais e setenta 

centavos) 

 

c) Valor da Passagem: ORLA – III. 

LINHAS  

TARIFA ORIGEM DESTINO 

CAMAÇARI GUARAJUBA R$ 3,10 (três reais e dez centavos) 

CAMAÇARI MONTE GORDO R$ 3,10 (três reais e dez centavos) 

 

d) Valor da Passagem: ORLA – IV. 

LINHAS  

TARIFA ORIGEM DESTINO 

CAMAÇARI BARRA DE POJUCA R$ 4,00 (quatro reais) 

CAMAÇARI FAZENDA CAJAZEIRA R$ 4,00 (quatro reais) 

CAMAÇARI TIRIRICA R$ 4,00 (quatro reais) 

CAMAÇARI JORDÃO R$ 4,00 (quatro reais) 

CAMAÇARI LAGOA SECA R$ 4,00 (quatro reais) 

 
Art. 3º Os créditos eletrônicos adquiridos até a vigência do presente 

Decreto terão sua validade mantida pelo prazo de 30 (trinta) dias. 
 
Parágrafo único. Fica vedado às Permissionárias a cobrança de 

tarifa excedente ao crédito eletrônico fixado nos termos dos artigos 1º. e 2º., deste 
Decreto durante o prazo estipulado nos termos do “caput” do presente artigo. 



 

 

 
Art. 4º Os usuários do Sistema de Transporte Público Coletivo do 

Município que preencherem as condições estabelecidas nos termos da Lei 
Municipal nº. 1.234, de 13 de junho de 2012, sendo, portanto, considerados 
estudantes para fins do benefício da tarifa de transporte coletivo, pagarão 50% 
(cinquenta por cento) do valor da tarifa fixada nos artigos primeiro e segundo deste 
instrumento, conforme previsão disposta nos termos do art. 2º., da Lei nº. 
1.234/2012. 

 
§ 1º A validade dos créditos fixada no “caput” do art. 3º., do 

presente Decreto estender-se-á à meia passagem estudantil, sem prejuízo ao limite 
da cota mensal fixada nos termos do § 4º., do art. 7º., da Lei nº. 1.234/2012. 

 
§ 2º  A infração ao direito previsto no “caput” sujeitará os 

Permissionários às penalidades previstas nos instrumentos que regulam o serviço 
de transporte público objeto do presente Decreto.  

 
Art. 5º As Pessoas Idosas que preencherem as condições 

estabelecidas nos termos do § 2º., do art. 230, da Constituição Federal, bem como 
consoante o disposto nos termos do “caput” do art. 39, da Lei Federal nº. 
10.741/2003, terão o acesso gratuito ao Sistema de Transporte Público Coletivo do 
Município. 

 
§ 1º Para fins de comprovação da idade mencionada no “caput” do 

presente artigo, bem como de acesso aos veículos integrantes do Sistema de 
Transporte Público Coletivo, a Pessoa Idosa deverá apresentar preferencialmente 
sua identidade civil ou, na impossibilidade deste, qualquer documento pessoal que 
faça prova da sua idade e seja capaz de comprovar sua identificação pessoal por 
meio de foto, conforme § 1º, do art. 39, da Lei Federal nº. 10.741/2003. 

 
§ 2º O direito ao acesso gratuito previsto nos termos do “caput” e § 

1º do presente artigo, não se limita ou condiciona à reserva de vagas estabelecida 
nos termos do § 2º., do art. 39, da Lei Federal nº. 10.741/2003, a qual refere-se ao 
assento preferencial a ser destinado à Pessoa Idosa e não ao acesso gratuito ao 
Sistema de Transporte Público Coletivo. 

 
Art. 6º As Pessoas Com Deficiência, portadoras do “PASSE 

LIVRE”, expedidos anteriormente à implantação do Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica – SBE, bem como seus acompanhantes, terão o direito de acesso 
gratuito ao Sistema de Transporte Público Coletivo, na forma da Lei Municipal nº. 
1268, de 24 de julho de 2013 e Decreto Municipal nº. 5667, de 08 de abril de 2014. 

 
Art. 7º Fica vedado o pagamento das tarifas fixadas nos termos do 

presente artigo de forma diversa das previstas nos termos da Lei Municipal nº. 
1.163, de 15 de junho de 2011, bem como vedado o fracionamento do seu 
recebimento pelos Permissionários de forma a persistir modalidades mistas de 
cobrança de qualquer natureza, ressalvada as legalmente previstas. 

 



 

 

Art. 8º Os valores das tarifas fixadas no presente Decreto, terão 
sua vigência a partir da 0h do dia 20 de Julho de 2015. 

 
Art. 9º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas todas as disposições em contrário. 
 

 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 16 DE JULHO DE  

2015. 

 
ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS 

PREFEITO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


