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 LEI N° 1608/2019
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019

Altera dispositivo da Lei n.º 1.101/2010, de 
13 de setembro de 2010, que dispõe sobre 
o tratamento diferenciado e simplificado ao 
Empresário Individual, às Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte no âmbito do 
Município e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterado o caput do art. 20, da Lei Municipal 
n.º 1101/2010, passando este a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 20 - Serão concedidos os seguintes benefícios às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 
independente de opção pelo Simples Nacional:”

Art.2º Os demais dispositivos permanecem inalterados.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

LEI N° 1609/2019
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a criação de cargos em 
comissão e funções gratificadas no âmbito 
da Secretaria de Educação – SEDUC, 
alterando-se o quantitativo previsto no 
Anexo I da Lei Municipal n. 873/2008.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam criados no âmbito da Secretaria de 
Educação os cargos em comissão constantes da tabela 
abaixo:

Art. 2º. Ficam criadas no âmbito da Secretaria de 
Educação as funções gratificadas previstas na tabela 
abaixo:

Art. 3º. Em razão das alterações empreendidas pela 
presente Lei, fica alterado o Anexo I da Lei Municipal n. 
873/2008 que passa a viger com a redação constante do 
anexo único da presente lei.

Art. 4º. 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. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

LEI N° 1610/2019
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019

Institui o Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos dos Servidores Públicos do 
Quadro de Provimento Efetivo da 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE PÚBLICO - STT do 

 

LEIS



Município de Camaçari e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

SEÇÃO I
DA ABRANGÊNCIA DA LEI

Art. 1°. Fica instituído nos termos desta Lei o Plano de 
Carreira, Cargos e Vencimentos, que passa a 
regulamentar a situação funcional e a carreira dos 
servidores efetivos, legalmente investidos em Cargo 
Público da SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE PÚBLICO - STT, sob o regime jurídico 
estatutário previsto na Lei Nº 407 de 30 de agosto de 
1998 e alterações posteriores, fundamentado nas 
diretrizes básicas que seguem:

SEÇÃO II
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Art. 2°. Baseado nas atribuições e responsabilidades 
necessárias ao cumprimento da Missão do Governo 
Municipal, nos Princípios Constitucionais, na Lei 
Orgânica Municipal, na Lei Municipal nº. 407/98 - 
Estatuto do Servidor e demais Leis Municipais que 
regulam a matéria, esta Lei se estrutura mediante:

I. ingresso na carreira exclusivamente por concurso 
público de provas ou de provas e títulos;
I I .  mér i to ,  como pr inc íp io  nor teador  para  
desenvolvimento no cargo efetivo;
III. adoção de um sistema de remuneração harmônica e 
justa, respeitando a isonomia de vencimentos, 
associando capacitações, avaliações e progressões 
periódicas, permitindo a valorização da contribuição de 
cada servidor para o alcance das metas e objetivos 
institucionais;
IV. estímulo ao desenvolvimento profissional;
V. valorização do servidor pelo conhecimento adquirido, 
pela competência, pelo empenho e pelo desempenho;
VI. incentivo à qualificação funcional contínua;
VII. reconhecimento dos saberes não instituídos, 
resultante da atuação profissional no exercício das 
atribuições do cargo, como importante fator para a 
evolução funcional.
VIII. racionalização da estrutura de cargos e carreira.

 SEÇÃO III
DOS CONCEITOS

Art. 3°. Para os fins desta lei considera-se:

I. Servidor Público - a pessoa física legalmente 
investida em cargo público;
II. cargo público – é o conjunto de atribuições e 
responsabilidades previstas na estrutura organizacional 
que devem ser cometidas a um servidor. São acessíveis 

a todos os brasileiros, são criados por lei, com número 
certo, com denominação própria e vencimento pago 
pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo 
ou em comissão;
III. cargo de provimento efetivo - aquele que somente 
pode ser provido por servidor habilitado por concurso 
público ou estável nos termos da Constituição Federal;
IV. cargo em comissão - é aquele que pode ser ocupado 
por qualquer pessoa que seja livremente nomeada pela 
autoridade competente, não sendo necessário o 
concurso público. É necessário que o cargo em comissão 
se destine às funções de chefia, direção ou 
assessoramento;
V. função - o conjunto de tarefas e responsabilidades 
atribuídas a um servidor, abrangendo a função de 
confiança e a função temporária nos termos do art. 37, 
inciso IX da CFB;
VI. transformação – ato de dar nova denominação ao 
cargo, sem alteração de atribuições e grau de instrução;
VII. carreira – possibilidade oferecida ao servidor de se 
desenvolver, funcional e profissionalmente, através de 
passagens a níveis e referências superiores, na estrutura 
de cargos;
VIII. classe - o conjunto de cargos que compõem uma 
carreira, de mesma natureza funcional e grau de 
responsabilidade, mesma faixa de referências de 
vencimentos e substancialmente idênticos quanto ao 
grau de dificuldade e responsabilidade para o seu 
exercício, identificada por algarismos arábicos;
IX. nível - a divisão básica de uma classe, que agrupa 
cargos com atribuições iguais e responsabilidades 
assemelhadas segundo os requisitos de formação, 
identificado por algarismos romanos;
X. faixa de referências – o conjunto de 12 (doze) 
referências que representam os valores de vencimentos 
fixados para cada nível, identificadas por letras 
maiúsculas de “A” a “M”;
XI. área de atuação – campo de atuação da área de 
qualificação, relacionado às habilidades de natureza 
específicas inerentes ao cargo ocupado;
XII. competência – conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes necessários à realização das 
atividades relacionadas ao cargo e suas áreas de 
qualificação e/ou atuação;
XIII. atitude – a intensidade de envolvimento e 
comprometimento do servidor;
XIV. conhecimento – informações adquiridas através de 
estudos ou pela experiência que o servidor utiliza;
XV. habilidade – capacidade de realizar uma tarefa ou 
um conjunto de tarefas em conformidade com 
determinados padrões exigidos pela instituição;
XVI. desenvolvimento profissional - o crescimento na 
estrutura da carreira, de acordo com os critérios de 
progressão horizontal e promoção;
XVII. avaliação de desempenho – ferramenta de gestão 
de pessoas e que visa analisar o desempenho individual 
de cada servidor, acompanhando o resultado do conjunto 
de atividades no exercício funcional e na aplicação de 
seus conhecimentos, comportamentos, postura 
profissional, habilidades e atitudes no processo de 
trabalho;
XVIII. desempenho – performance do servidor no 
exercício do conjunto de atividades, resultado e 
atribuições inerentes ao cargo e à função que ocupa;
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XIX.  enquadramento – é o posicionamento do servidor 
no cargo correlato, no nível e na faixa de referências da 
Tabela de Vencimentos correspondente ao seu tempo de 
serviço na Prefeitura Municipal de Camaçari, na forma 
estabelecida pelo Art. 24, desta lei.
XX. plano de carreira, cargos e vencimentos - o 
sistema estratégico de remuneração, estruturado na 
forma de carreira, cargo, classes, níveis e faixas de 
vencimentos, que possibilitam o desenvolvimento 
profissional do servidor de forma transparente, 
fundamentado na qualificação e no desempenho 
profissional;
XXI.  progressão horizontal – a movimentação do 
servidor para uma referência imediatamente superior à 
que estiver na faixa de referências do cargo que ocupa, 
dentro da mesma classe, pelo critério do mérito funcional, 
aferida através de avaliação de desempenho;
XXII. promoção – a movimentação do servidor de um 
nível para outro imediatamente superior dentro da 
mesma classe de cargos a que pertence, decorrente da 
conclusão de cursos de formação, na forma estabelecida 
pelo Art. 12, desta lei;
XXIII. quadro de pessoal efetivo - conjunto de cargos 
de provimento efetivo, de cargos em extinção, de cargos 
em comissão e funções de confiança, integrantes da 
estrutura da Administração Direta, das Autarquias e 
Fundações Públicas do Município;
XXIV. remuneração - o vencimento do cargo efetivo, 
acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em 
lei;
XXV. vantagem pessoal – valor pecuniário 
decorrente do direito adquirido pelo servidor, com base 
na legislação vigente em determinada época, 
nominalmente identificado e somente reajustável 
mediante a aplicação dos percentuais gerais de 
reposição estabelecidos em lei;
XXVI. tabela de vencimentos - conjunto ordenado de 
valores de vencimentos, agrupados por classes, níveis e 
faixas de referências;
XXVII. vencimento - a retribuição pecuniária devida ao 
servidor pelo efetivo exercício de cargo, de acordo com a 
Classe, Nível e Referência, com valor fixado em lei e 
sobre o qual incide o cálculo das vantagens.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA DO PLANO DE CARGOS E 

VENCIMENTOS

SEÇÃO I
DA ESTRUTURA DO PLANO

Art. 4°. O Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos ora 
instituído tem a seguinte composição:

I. Anexo I – Quadro de Pessoal;
II. Anexo II – Quadro de Correlação de Cargos;
III. Anexo III – Descrições de Cargos;
IV. Anexo IV – Tabelas de Vencimentos.

SEÇÃO II
DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 5º. Fica criado o Quadro de Pessoal da 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

PÚBLICO - STT, composto pelos cargos de provimento 
efetivo, constantes do Anexo I – Quadro de Pessoal, 
desta lei.

§1º Os cargos efetivos ficam agrupados em 3 (três) 
classes com as seguintes especificações:

I. Classe 1 - compreende o grupo ocupacional 
concernente aos serviços administrativos e operacionais 
auxiliares, integrada por cargos que executam 
procedimentos administrativos, de fiscalização e 
operacionais inerentes à gestão municipal, para cujo 
desempenho é exigido o grau de instrução de ensino 
médio, observados os requisitos legais, constituídos por 
dois níveis com doze referências cada;

II. Classe 2 - compreende o grupo ocupacional 
concernente aos serviços técnicos operacionais, 
integrada por cargos que executam procedimentos 
técnicos administrativos inerentes à gestão municipal, 
para cujo desempenho é exigido o grau de instrução de 
ensino médio técnico ou profissionalizante, reconhecido 
pelo Ministério da Educação, observados os requisitos 
legais, com habilitação nas áreas definidas em edital de 
concurso público e registro no conselho de classe ou 
outro órgão de fiscalização do exercício profissional, 
quando houver, constituídos por dois níveis com doze 
referências cada;

III. Classe 3 - compreende o grupo ocupacional 
concernente aos serviços técnicos de nível superior, 
integrada por cargos cujas atribuições envolvem análise 
e diagnóstico das demandas municipais, relacionadas 
em especial com a mobilidade urbana, a elaboração, 
execução, acompanhamento, avaliação e revisão de 
programas, planos, projetos e ações para viabilizar as 
diretrizes da STT, sendo exigido o grau de instrução de 
nível superior, reconhecido pelo Ministério da Educação 
e registro no conselho de classe ou outro órgão de 
fiscalização do exercício profissional, quando houver, 
constituídos, por três níveis com doze referências cada.

§2°. As atribuições e requisitos requeridos para o 
exercício dos cargos que integram cada classe estão 
previstas no Anexo III – Descrição de Cargos, desta lei.

§3°. O ingresso no cargo de provimento efetivo se dará 
no nível e referência iniciais da respectiva classe, 
conforme estabelecido pelo Anexo IV - Tabela de 
Vencimentos, desta lei, mediante habilitação em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, 
observadas a ordem de classificação e o respectivo 
prazo de validade, conforme definido em edital.

§4°. Os cargos efetivos terão seus quantitativos 
estabelecidos na forma do Anexo I – Quadro de Pessoal, 
desta lei.

§5°. Os servidores ocupantes do cargo de Agente de 
Fiscalização de Trânsito e Transporte, não poderão ser 
colocados à disposição de outro Poder, Órgão ou 
Entidade da Administração Direta ou Indireta, Federal, 
Estadual ou Municipal, inclusive do município de 
Camaçari.
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§6°. Os cargos em extinção, bem como os seus 
quantitativos, são os constantes do Anexo I - Quadro de 
Pessoal, desta lei, os quais são declarados extintos.

Art. 6°. Ocorrerá a vacância dos cargos efetivos 
constantes do Anexo I - Quadro de Pessoal, desta lei, 
quando, em decorrência de exoneração, demissão, 
aposentadoria ou falecimento, o servidor deixar o 
exercício do cargo.

Art. 7º. Por iniciativa do Chefe do Poder Executivo 
Municipal, atendendo ao interesse da administração, 
poderão ser fixados em lei, anualmente, os quantitativos 
de cargos, alterações e ajustes necessários para 
adequação da Estrutura da STT através de proposta do 
Diretor Superintendente da STT e do titular da Secretaria 
de Administração, responsável pela gestão de recursos 
humanos do município, fundamentada em estudos 
apresentados pela Comissão Gestora do Plano de 
Carreira, Cargos e Vencimentos, nos termos do Artigo 34, 
desta lei.

Art. 8º. O servidor ocupante de cargo efetivo nomeado 
para o exercício de cargo em comissão poderá optar pelo 
vencimento do cargo efetivo acrescido de 30% (trinta por 
cento) do valor do cargo em comissão, ou pelo 
vencimento atribuído ao cargo em comissão para o qual 
foi nomeado.

Parágrafo único. O servidor, quando exonerado do 
cargo em comissão, será reconduzido a seu cargo 
efetivo, assegurada a percepção de seu vencimento na 
classe, nível e referência atualizada.

CAPÍTULO III
DO DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA

Art. 9º. O desenvolvimento profissional do servidor na 
carreira se dará mediante progressão horizontal e 
promoção, conforme conceituado no Capítulo I, Seção 
III, desta lei.

Art. 10. A contagem do tempo para fins de progressão 
horizontal fica suspensa nos seguintes casos:

I. enquanto o servidor estiver em gozo das seguintes 
licenças:
a. para tratamento de saúde;
b. por motivo de doença em pessoa da família;
c. para cumprir serviços militares;
d. para tratar de interesses particulares;
e. prêmio;
f. pelo exercício de mandato eletivo;

II. se tiver sofrido pena de suspensão disciplinar no 
período aquisitivo de cada progressão horizontal;

III. que possuir falta injustificada superior a dez dias no 
período aquisitivo de cada progressão horizontal;

IV. que não tiver retornado de licença sem vencimento no 
período aquisitivo;

V. estando cumprindo pena, imposta por sentença 
transitada em julgado, no período aquisitivo;

VI. quando cedido ou a disposição de quaisquer órgãos 
federal, estadual e municipal;

VII. cumprindo o estágio probatório.

Parágrafo único. A progressão será concedida a partir 
do mês seguinte aquele em que o servidor completar o 
tempo de exercício exigido.

Seção I
Da Progressão Horizontal

Art. 11. A progressão horizontal é a movimentação do 
servidor efetivo de uma referência para outra 
imediatamente superior, dentro do mesmo nível e faixa 
de vencimento do cargo que ocupa, dentro da mesma 
classe, pelo critério do mérito funcional, aferido através 
de avaliação de desempenho.

§1º. A progressão horizontal será realizada a cada 03 
(três) anos.

§2º. O resultado favorável alcançado nas avaliações de 
mérito funcional assegura ao servidor a movimentação 
para uma referência salarial imediatamente superior a 
que se encontra.

§3º. As avaliações realizadas durante o período de 
estágio probatório, para fins de estabilidade do servidor 
serão utilizadas, concomitantemente, para efeito de 
concessão da 1ª progressão horizontal do servidor.

Seção II
Da Promoção

Art. 12. A promoção é a movimentação do servidor 
efetivo de um nível para outro imediatamente superior, 
dentro da mesma classe de cargos a que pertence, 
decorrente da conclusão de curso de formação, 
observados os seguintes critérios:

I. 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.

II. 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.

III. para os cargos com requisito de formação no 
ensino superior:

a) 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 Superintendência de 
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Trânsito e Transporte Público - STT do município 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 Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público - STT do município de 
Camaçari.

IV. A Promoção de que trata o caput deste artigo 
será concedida com interstício de 03 (três) anos 
contados da data da concessão anterior.

§1º. As promoções previstas neste Artigo serão 
efetivadas mediante requerimento do servidor, 
devidamente instruído, com a apresentação do 
respectivo diploma ou certificado, nos prazos 
especificados em regulamento e a percepção de 
benefícios ou vantagens daí decorrentes, devida a partir 
da data do seu requerimento, desde que comprovada à 
titulação.

§2º. Deferida a promoção, o servidor será posicionado no 
nível imediatamente superior da classe na mesma 
referência em que se encontrava.

Art. 13. O curso de pós-graduação de que trata a alínea 
“a” do inciso III, do Artigo anterior, deverá ter relação 
direta com as atribuições desenvolvidas pelo servidor 
efetivo e serem ministrados por entidades legalmente 
habilitadas, com registro no órgão de educação 
competente.

Art. 14. Para efeito das promoções de que trata o inciso 
III, do Artigo 12, desta Lei, o que determina a mudança de 
nível é a titulação do servidor como especialista, mestre 
ou doutor, independentemente da quantidade de cursos 
que este tenha concluído.

Art. 15. Os critérios a serem adotados para fins de 
concessão da progressão horizontal, de que trata o Artigo 
11, e da promoção, de que trata o Artigo 12, ambos desta 
Lei, serão os mesmos estabelecidos para os servidores 
da Administração Direta.

Art. 16. Não serão considerados para fins de promoção 
os cursos de formação inerentes aos ensinos médio, 
médio técnico e superior quando exigidos como pré-
requisitos para o provimento do cargo efetivo ocupado 
pelo servidor.

CAPÍTULO IV
DO VENCIMENTO, JORNADA DE TRABALHO E 

REMUNERAÇÃO

Seção I
Do Vencimento

Art. 17. Vencimento é retribuição pecuniária devida ao 
servidor público pelo efetivo exercício de cargo público.

Art. 18. Os valores correspondentes aos vencimentos 
dos cargos, nas respectivas classes, níveis e faixa de 

referências são os constantes do Anexo IV - Tabelas de 
Vencimentos, desta lei.

Art. 19. O índice de reajuste que for concedido em 
caráter geral no âmbito da Administração Pública 
Municipal será aplicado a todos os valores das Tabelas 
de Vencimentos, constantes do Anexo IV, desta lei.

Seção II
Da Jornada de Trabalho

Art. 20. A jornada de trabalho dos servidores de 
provimento efetivo amparados por esta lei é de 40 
(quarenta) horas semanais, observando-se o limite 
máximo de 8 (oito) horas diárias, salvo os casos 
submetidos a regime especial, cuja carga horária é 
estabelecida em lei.

Parágrafo único. O cargo de provimento efetivo de 
Analista de Serviços Municipais, constante do ANEXO I 
desta lei, tem carga horária semanal de 30 (trinta) horas.

Art. 21. O ocupante de cargo em comissão ou função de 
confiança fica sujeito a regime integral de dedicação ao 
serviço, podendo ser convocado sempre que houver 
necessidade da Administração.

Seção III
Da Remuneração

Art. 22. Remuneração é o vencimento bruto do cargo 
acrescido das demais vantagens pecuniárias, 
concedidas em qualquer caráter, a título de adicional, 
gratificação ou vantagem pessoal, previstas na lei nº. 
407/1998.

Art. 23. Nenhum servidor integrante do Quadro de 
Pessoal da Superintendência de Trânsito e Transporte-
STT, perceberá como remuneração, a qualquer título, 
valor superior ao total da remuneração fixada para o 
cargo de Diretor Superintendente da STT.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Seção I
Das Disposições Transitórias

Subseção I
Do Enquadramento

Art. 24. Os atuais ocupantes de cargos de provimento 
efetivo serão enquadrados nos cargos constantes do 
Anexo I – Quadro de Pessoal, desta lei, obedecendo à 
linha de correlação estabelecida pelo Anexo II – Quadro 
de Correlação de Cargos que a integra, definindo-se a 
referência no nível correspondente ao enquadramento, 
de acordo com o tempo de efetivo exercício no cargo 
ocupado, considerando-se o interstício de tempo:

I. até 7 (sete) anos. Nível I, Referência B;
II. acima de 7 (sete) anos, Nível I, Referência C;

Parágrafo Único: A data de referência para contagem do 
tempo de serviço a que se refere o caput deste Artigo e 
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seus incisos é o último dia do mês que antecede ao 
enquadramento.

Art. 25. Os atuais cargos relacionados no Anexo II – 
Quadro de Correlação de Cargos como “denominação do 
cargo anterior” serão extintos após o enquadramento dos 
servidores nos cargos criados por esta lei.

Art. 26. Os servidores ocupantes de cargos integrantes 
do atual Quadro de Pessoal Efetivo da Superintendência 
de Trânsito e Transporte-STT, afastados por motivos 
impeditivos constantes do CAPÍTULO IV, ART. 95 DA LEI 
Nº 407/1998, só serão enquadrados conforme 
disposições desta lei, quando do seu retorno à situação 
normal.

Art. 27. O servidor cujo vencimento atualmente 
percebido seja superior ao valor da referência resultante 
do enquadramento terá o valor excedente do vencimento 
do cargo que ocupa destacado em contracheque como 
“Vantagem Pessoal”.

Seção II
Das Disposições Finais

Art. 28. Fica o titular da Superintendência de Trânsito e 
Transporte-STT autorizado através de ato administrativo, 
designar uma comissão de até 05 (cinco) servidores do 
Quadro de Pessoal da Superintendência de Trânsito e 
Transporte-STT, em sua maioria, ocupantes de cargos de 
provimento efetivo, para proceder aos enquadramentos 
determinados nesta Lei.

Art. 29. Os enquadramentos serão efetuados por ato 
administrativo dos quais deverão constar o nome e a 
matrícula do servidor, o cargo atual e o cargo 
correlacionado, a classe, o nível e a referência em que o 
respectivo servidor for enquadrado e setor de lotação.

Art. 30. O enquadramento de servidores ocupantes de 
cargos que apresentarem mais de uma correlação nos 
termos do Anexo II – Quadro de Correlação de Cargos, 
desta lei, será precedido de declaração do titular de sua 
unidade de lotação, quanto às atribuições desenvolvidas 
por esses servidores.

Art. 31. Compõem a remuneração dos servidores 
integrantes do Quadro de Pessoal da Superintendência 
de Trânsito e Transporte-STT todas as vantagens 
pecuniárias criadas por legislação específica.

Art. 32. Da aplicação desta lei, não poderá resultar 
qualquer redução de valor no vencimento e nas 
vantagens de caráter permanente.

Art. 33. As nomeações decorrentes de Concursos 
Públicos ocorrerão a critério da Administração e na forma 
do Anexo I – Quadro de Pessoal, desta lei.

Art. 34. Integram esta lei:

I. Anexo I – Quadro de Pessoal;
II. Anexo II – Quadro de Correlação de Cargos;
III. Anexo III – Descrições de Cargos;

IV. Anexo IV – Tabelas de Vencimentos.

Art. 35. Fica o Diretor Superintendente autorizado a 
designar uma Comissão Gestora composta, 
preferencialmente, por servidores do Quadro de Pessoal 
Efetivo da STT e por representantes indicados pelas 
entidades sindicais, para proceder à gestão plena do 
Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos, bem como 
propor ao Chefe do Poder Executivo Municipal, revisões, 
ajustes ou quaisquer adequações à estrutura da STT ou, 
quando imperativo, estudos para:

I. introdução de cargos e/ou alterações em cargos 
existentes;
II. revisão de descrição de cargos;
III. revisão de faixas de vencimento, ou
IV. outras julgadas necessárias.

Art. 36. A primeira concessão da promoção de que trata o 
Artigo 12 desta Lei, dar-se-á no próximo ano obedecendo 
ao critério do §1º, Art. 2º do Decreto nº 4742/2009, com 
estrita observância dos limites estabelecidos pela lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Art. 37. As denominações dos cursos exigidos como 
requisito de formação para os cargos integrantes da 
Classe 2 – Serviços Técnicos, constantes das 
Descrições de Cargos fixadas no Anexo III, desta lei, 
foram estabelecidos com base no Catálogo Nacional de 
Cursos Técnicos e Profissionalizantes, proposto pelo 
Ministério da Educação e Cultura.

Parágrafo único. Para fins de ingresso nos cargos de 
que trata o caput deste Artigo, serão aceitos diplomas e 
certificados de cursos técnicos correlatos com 
denominação distinta da estabelecida nas Descrições de 
Cargos, desde que previstos na Tabela de Convergência 
de Cursos Técnicos e Profissionalizantes fixada pelo 
Ministério da Educação e Cultura.

Art. 38. O Chefe do Poder Executivo baixará os atos 
necessários a fiel execução da presente lei.

Art. 39. A regulamentação dos dispositivos desta lei 
ocorrerá no prazo de até 90 (noventa) dias a contar de 
sua publicação.

Art. 40. Os casos omissos serão objetos de estudo da 
Comissão Gestora do respectivo Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos.

Art. 41. As despesas decorrentes da aplicação desta lei 
correrão por conta de dotações constantes da atividade 
2007 – Gestão de Pessoal Administrativo e Encargos 
Gerais, previstas na lei Orçamentária Anual, ficando o 
Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir 
créditos suplementares se necessários à cobertura das 
despesas decorrentes.

Art. 42. Esta lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, e os 
efeitos financeiros por esta produzidos ocorrerão a partir 
de 1º de janeiro de 2020.
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

ANEXO III

DESCRIÇÕES DE CARGOS
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE PÚBLICO – STT

CARGO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO
Dar suporte administrativo as equipes técnicas nas 
diversas áreas de atuação, otimizando os processos de 
comunicação, classificando, registrando, consolidando, 
disponibilizando, armazenando e controlando dados, 
informações e documentos da sua unidade de trabalho e 
prestando atendimento ao usuário.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS
  Auxiliar na análise das solicitações e processos, 
conferindo a exatidão da documentação a partir das 
normas e regulamentos vigentes e disponibilizando e 
diligenciando a solução junto à chefia credenciada.
  Auxiliar na otimização das comunicações internas e 
externas através de telefone, fax e/ou monitorando e 
diligenciando junto às áreas de protocolo, serviço de 
postagem e malote.
  Apoiar os sistemas de controle da sua unidade, 
consolidando informações diversas sobre as atividades 
desenvolvidas, gerando os respectivos relatórios.
  Apoiar o pleno funcionamento da unidade, 
providenciando a manutenção física, reparo de móveis, 
maquinas e equipamentos, assim como o suprimento 
dos materiais de escri tór io necessários ao 
desenvolvimento das atividades da sua função.
  Garantir o fácil acesso a informações e documentos, 
organizando agendas, arquivos e/ou catálogos, 
dinamizando as rotinas da sua unidade.
  Contribuir para o processo de automação das rotinas 
de trabalho, operando microcomputadores, utilizando 
aplicativos e atuando na alimentação dos sistemas, 
garantindo a otimização e maior agilidade nos processos 
internos e externos da STT.
  Garantir a precisão das informações e a eficácia dos 
serviços prestados, de acordo com os padrões e grau de 
detalhamento requerido pelo usuário.
  Manter-se atualizado sobre normas e estrutura 
organizacional da Prefeitura de Camaçari e em especial 
do órgão em que está lotado objetivando a orientação 
correta ao usuário.
  Contribuir para eficácia dos sistemas de custeio, 
através do controle dos custos nas diversas etapas do 
seu processo de trabalho.
  Respaldar os processos de trabalho, arquivando e 
disponibilizando todos os documentos relativos à sua 
área de atuação, visando à otimização do atendimento 
aos órgãos executores e controladores.
  Efetuar contatos internos e externos para fornecer ou 
levantar informações relativas às atividades da sua área 
de atuação.
  Zelar pelo cumprimento dos procedimentos, das 
normas e da Legislação municipal, realizando vistorias, 
sempre que se fizer necessário, sob supervisão.
  Organizar e executar atividades administrativas e de 
apoio a trabalhos técnicos, levantando, analisando e 
compilando dados.
  Examinar, instruir e informar processos sobre assuntos 
de sua área de atuação, preparando pareceres e 
informações e efetuando levantamento de dados.
  Auxiliar na otimização das comunicações internas e 
externas através de telefone, fax e/ou monitorando e 
diligenciando junto às áreas de protocolo, serviço de 
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postagem e malote.
 Contribuir para o processo de automação das 
rotinas de trabalho, operando microcomputadores, 
utilizando aplicativos e atuando na alimentação dos 
sistemas, garantindo a otimização e maior agilidade nos 
processos internos e externos da sua unidade de 
trabalho.
  Garantir o fácil acesso a informações e documentos, 
organizando agendas, arquivos e/ou catálogos, 
dinamizando as rotinas da sua unidade.

REQUISITOS BÁSICOS:
FORMAÇÃO: Ensino Médio completo.

CARGO - AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:
Garantir o interesse coletivo dos munícipes no âmbito do 
Município de Camaçari, executando as atividades de 
orientação, fiscalização e vistoria, emitindo notificações e 
convites e lavrando autos de infração e outros 
documentos correlatos a função.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS
Garantir o cumprimento do que determina a Legislação 
no controle de trânsito e transporte, realizando blitz e 
operações especiais;
  Colaborar na execução de ações integradas de 
fiscalização com outros órgãos públicos fiscalizadores;
  Subsidiar as áreas de fiscalização, organizando e 
disponibilizando dados e informações, instruindo 
processos e contribuindo para a formulação de políticas e 
diretrizes de controle de diversas matérias;
  Apoiar os sistemas de controle da sua unidade de 
trabalho, registrando em relatórios e/ou processos todas 
as ações, inspeções e atividades praticadas;
  Contribuir para eficácia dos sistemas de custeio 
através do controle de custos nas diversas etapas do seu 
processo de trabalho;
  Garantir o cumprimento da legislação de trânsito pelo 
exercício do poder de polícia administrativa, orientando e 
fiscalizando a circulação, parada, estacionamento e 
carga e descarga de veículos, e circulação de pedestres 
e animais, lavrando autos de infração e aplicando as 
medidas administrativas previstas em normas e 
legislação;
  Exercer a fiscalização do sistema de trânsito, operando 
o sistema de sinalização, bem como vistoriando veículos 
que necessitem de autorização especial para transitar, e 
em situações especiais ou de emergência, 
providenciando a sinalização adequada e executando as 
medidas de reorientação do trânsito, autuando e 
aplicando medidas administrativas por infrações 
ocorridas;
  Executar a fiscalização garantindo o cumprimento das 
normas voltadas a obras e eventos que perturbem ou 
interfiram na circulação segura de veículos e pedestres, 
bem como sobre obstáculos ou elementos que gerem 
confusão na sinalização, autuando e aplicando medidas 
administrativas por infrações ocorridas;
  Contribuir para a melhoria da segurança e controle 
ambiental do trânsito, fiscalizando o peso, dimensão e 
lotação dos veículos, o nível de emissão de poluentes e 

ruídos produzidos por veículos automotores ou por sua 
carga, autuando e aplicando medidas administrativas 
quando de infrações ocorridas, bem como dar apoio às 
ações específicas de órgão ambiental local;
  Garantir o cumprimento da legislação de transporte 
público, aplicando as medidas administrativas previstas 
em normas e legislação;
  Exercer a fiscalização do sistema de transporte 
público, operando os dispositivos e equipamentos de 
controle e os estacionamentos públicos, bem como 
vistoriando veículos que necessitem de autorização 
especial para transitar, e em situações especiais ou de 
emergência, executando as medidas de reorientação do 
transporte público, aplicando medidas administrativas 
por infrações ocorridas;
  Exercer a fiscalização garantindo o cumprimento das 
normas voltadas ao exercício das permissões no sistema 
de transporte público, controlando, disciplinando e 
fiscalizando o cumprimento das tarifas, a operação dos 
ônibus, táxis e transportes especiais, fazendo a retirada 
e/ou substituição de veículos sem condições de 
operação e autuando por infrações ocorridas;
  Garantir a operacionalização dos módulos de 
transbordo do sistema de transporte público, estações, 
terminais e equipamentos, acompanhando a sua 
manutenção, controlando e organizando o fluxo de 
usuários;
  Conduzir veículos oficiais e viaturas da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público, ou a 
serviço desta Autarquia, desde que de acordo ao 
interesse e disponibilidade do serviço público;
  Operar rádios comunicadores e congêneres, bem 
como a central de telefone no âmbito das atividades da 
Unidade de lotação do Agente;
  Atendimento ao público no âmbito das atribuições da 
Unidade de lotação do Agente, bem como o 
preenchimento e emissão de documentos relativos à sua 
função, inclusive, utilizando-se de equipamentos 
eletrônicos (computador, notebook, smartphone, tablete, 
etc.);
  Desempenhar outras competências inerentes ao cargo 
e sua função, conforme determinação superior.

REQUISITOS BÁSICOS:
FORMAÇÃO: Ensino Médio completo e Carteira 
Nacional de Habilitação - CNH ou Permissão para Dirigir 
– PPD, na categoria mínima exigida 'AB'.

PERFIL BIOMÉDICO:
Será exigida adequação ao perfil biomédico para 
ingresso no cargo, que terá caráter eliminatório e deverá 
ser parte integrante do edital do Concurso Público.

CARGO – ASSISTENTE CONTÁBIL FINANCEIRO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO
Dar suporte administrativo as equipes técnicas nas 
diversas áreas de atuação, otimizando os processos de 
comunicação, classificando, registrando, consolidando, 
disponibilizando, armazenando e controlando dados, 
informações e documentos da sua unidade de trabalho e 
prestando atendimento ao usuário.



RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS
  Auxiliar na análise das solicitações e processos, 
conferindo a exatidão da documentação a partir das 
normas e regulamentos vigentes e disponibilizando e 
diligenciando a solução junto à chefia credenciada.
  Auxiliar na otimização das comunicações internas e 
externas através de telefone, fax e/ou monitorando e 
diligenciando junto às áreas de protocolo, serviço de 
postagem e malote.
  Apoiar os sistemas de controle da sua unidade, 
consolidando informações diversas sobre as atividades 
desenvolvidas, gerando os respectivos relatórios.
  Apoiar o pleno funcionamento da unidade, 
providenciando a manutenção física, reparo de móveis, 
maquinas e equipamentos, assim como o suprimento 
dos materiais de escri tór io necessários ao 
desenvolvimento das atividades da sua função.
  Garantir o fácil acesso a informações e documentos, 
organizando agendas, arquivos e/ou catálogos, 
dinamizando as rotinas da sua unidade.
  Contribuir para o processo de automação das rotinas 
de trabalho, operando microcomputadores, utilizando 
aplicativos e atuando na alimentação dos sistemas, 
garantindo a otimização e maior agilidade nos processos 
internos e externos da STT.
  Garantir a precisão das informações e a eficácia dos 
serviços prestados, de acordo com os padrões e grau de 
detalhamento requerido pelo usuário.
  Manter-se atualizado sobre normas e estrutura 
organizacional da Prefeitura de Camaçari e em especial 
do órgão em que está lotado objetivando a orientação 
correta ao usuário.
  Contribuir para eficácia dos sistemas de custeio, 
através do controle dos custos nas diversas etapas do 
seu processo de trabalho.
  Respaldar os processos de trabalho, arquivando e 
disponibilizando todos os documentos relativos à sua 
área de atuação, visando a otimização do atendimento 
aos órgãos executores e controladores.
  Efetuar contatos internos e externos para fornecer ou 
levantar informações relativas as atividades da sua área 
de atuação.
  Zelar pelo cumprimento dos procedimentos, das 
normas e da Legislação municipal, realizando vistorias, 
sempre que necessário, sob supervisão.
  Garantir a correta apropriação da escrituração de atos 
contábeis, verificando e analisando os lançamentos de 
forma a conciliar e justificar as ocorrências contábeis nas 
datas previstas.
  Contribuir para o provisionamento das obrigações 
financeiras, analisando a documentação pertinente e 
contabilizando as ocorrências.
  Contribuir para elaboração dos balancetes periódicos, 
classificando dados contábeis, organizando e 
disponibilizando fichas contábeis.
  Contribuir no atendimento das obrigações legais e 
contratuais do Município, efetuando lançamentos 
contábeis de movimentação financeira ocorrida, fazendo 
demonstrativos, planilhas, mapas de controle e 
apuração, de acordo com a Legislação em vigor.
  Manter a apropriação correta das operações, em 
conformidade com o Plano de Contas, realizando 
analises contábeis dos documentos recebidos.
  Contribuir para o processo decisório de sua área, 

alimentando o sistema informatizado e gerando 
relatórios, de acordo com padrões pré-definidos.
  Definir a natureza das cobranças, verificando e 
acompanhando receitas e despesas realizadas, 
elaborando a respectiva programação para apreciação 
superior.
  Contribuir na efetivação dos pagamentos, emitindo 
formulários e cheques, providenciando assinaturas e 
validações, em conformidade com a Programação 
Financeira aprovada.
  Respaldar os processos de trabalho, arquivando e 
disponibilizando todos os documentos relativos a sua 
área de atuação, visando a otimização do atendimento 
aos órgãos executores e controladores.

REQUISITOS BÁSICOS:
FORMAÇÃO: Ensino Médio profissionalizante com 
formação técnica complementar em Contabilidade, com 
registro no Conselho Regional de Contabilidade quando 
exigido em legislação federal.  

CARGO – ASSISTENTE DE DESENHO TÉCNICO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO
Dar suporte técnico as áreas de fiscalização, 
infraestrutura, serviços públicos e controle e 
ordenamento da ocupação e uso do solo, contribuindo 
para execução dos sistemas operacionais, constantes 
dos projetos de responsabilidade do município, 
executando serviços especializados.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS
  Contribuir para melhoria dos serviços públicos 
prestados, orientando a instalação dos equipamentos e 
garantindo a conformidade dos serviços executados pelo 
município.
  Contribuir para o cumprimento das obrigações 
contratuais pactuadas nos diversos projetos, executados 
através de terceirização e outras formas de contratação, 
apoiando a execução de medição dos serviços 
prestados.
  Programar os recursos necessários a execução dos 
serviços, levantando as necessidades de materiais e 
suas aplicações, bem como de pessoal e outras 
pertinentes.
  Apoiar a área de suprimento, especificando, 
sistematizando e padronizando os materiais utilizados.
  Garantir a eficiência de equipamentos e acessórios, 
desenvolvendo programas de manutenção periódica 
e/ou recomendando alterações de projetos de 
instalação.
  Zelar pela guarda e integridade dos instrumentos de 
trabalho pertinentes a natureza do serviço que executa.
  Contribuir para eficácia dos sistemas de custeio, 
através do controle dos custos nas diversas etapas do 
seu processo de trabalho.
  Zelar pelo cumprimento dos procedimentos, das 
normas e da Legislação municipal, realizando vistorias, 
sempre que se fizer necessário, sob supervisão.
  Contribuir para continuidade de processos 
operacionais, desenhando estudos preliminares, 
anteprojetos e projetos, elaborando gráficos estatísticos, 
mapeamento de transportes, layout, plantas, cartazes, 
logotipos, mapas topográficos e cadastramento de 
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áreas, visando registro técnico dos processos e 
qualidade dos projetos.
  Contribuir para a otimização dos trabalhos 
operacionais, desenhando projetos de arquitetura, 
cálculo estrutural, instalações elétricas, hidráulico - 
sanitária e outros, utilizando conhecimentos técnicos, 
normas, interpretando esboços, especificações e dados 
básicos.
  Apoiar a elaboração de projetos nas áreas de 
arquitetura, engenharia e urbanismo, desenhando 
organogramas, cronogramas, fluxogramas, gráficos, 
quadros e tabelas em geral.

REQUISITOS BÁSICOS:
FORMAÇÃO: Ensino Médio profissionalizante com 
formação técnica complementar em Desenho Técnico, 
com registro no Conselho Regional, quando exigido em 
Legislação Federal.  

CARGO – ASSISTENTE DE SEGURANÇA E HIGIENE 
DO TRABALHO

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO

Dar suporte técnico as áreas de fiscalização, segurança 
e higiene do trabalho, saneamento, infraestrutura, 
serviços públicos e controle e ordenamento da ocupação 
e uso do solo, contribuindo para execução dos sistemas 
operac iona is ,  cons tan tes  dos  p ro je tos  de  
responsabilidade do município, executando serviços 
especializados.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS
  Contribuir para melhoria dos serviços públicos 
prestados, orientando a instalação dos equipamentos e 
garantindo a conformidade dos serviços executados pelo 
município.
  Contribuir para o cumprimento das obrigações 
contratuais pactuadas nos diversos projetos, executados 
através de terceirização e outras formas de contratação, 
apoiando a execução de medição dos serviços 
prestados.
  Programar os recursos necessários a execução dos 
serviços, levantando as necessidades de materiais e 
suas aplicações, bem como de pessoal e outras 
pertinentes.
  Apoiar a área de suprimento, especificando, 
sistematizando e padronizando os materiais utilizados.
  Garantir a eficiência de equipamentos e acessórios, 
desenvolvendo programas de manutenção periódica 
e/ou recomendando alterações de projetos de 
instalação.
  Zelar pela guarda e integridade dos instrumentos de 
trabalho pertinentes a natureza do serviço que executa.
  Contribuir para eficácia dos sistemas de custeio, 
através do controle dos custos nas diversas etapas do 
seu processo de trabalho.
  Zelar pelo cumprimento dos procedimentos, das 
normas e da Legislação municipal, realizando vistorias, 
sempre que se fizer necessário, sob supervisão.
  Contribuir para formulação das diretrizes e políticas 
referentes à segurança e higiene do trabalho, 
compatíveis com a natureza das diversas áreas, 
participando da elaboração de normas e procedimentos 

de segurança no desenvolvimento das atividades 
operacionais e de manutenção, bem como em todas as 
demais áreas da STT.
  Pesquisar, recomendar, dimensionar e controlar a 
manutenção dos equipamentos de proteção individual 
(EPI), coletiva (EPC) e de combate a incêndio, 
necessários e adequados para cada atividade 
desenvolvida nos diversos órgãos da STT, inclusive em 
prédios públicos.
  Municiar a chefia dos setores onde estão prestando 
serviços, elaborando relatórios técnicos e estatísticos, 
bem como organizando dados sobre ocorrências fora do 
padrão (acidentes) e doenças ocupacionais.
  Contribuir para manutenção da segurança e higiene do 
trabalho, assegurando a identificação e sinalização das 
diversas áreas e equipamentos.
  Organizar e realizar treinamentos e campanhas de 
prevenção de acidentes, apoiando a criação de CIPA's.

REQUISITOS BASICOS: 
FORMAÇÃO: Ensino Médio profissionalizante com 
formação técnica complementar em Segurança e 
Higiene do Trabalho, com registro no Conselho Regional, 
quando exigido em Legislação Federal.  

C A R G O  –  A N A L I S TA S  D E  P R O C E S S O S  
ORGANIZACIONAIS

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO

Assegurar condições de suporte técnico em projetos e 
processos de trabalho e na formulação de políticas e 
diretrizes, planejando, desenvolvendo e analisando 
projetos e estudos, visando aparelhar o organismo 
público de novas tecnologias que permita a melhoria 
da qualidade dos serviços públicos, imprimindo ainda 
efetividade, eficiência, racionalidade e agilidade na 
sistemática de trabalho da sua área de atuação.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES 
PRINCIPAIS
Responsabilidades comuns a todas as Áreas de 
Qualificação:

  Desenvolver, propor e implementar novos projetos, 
adequando os diversos sistemas da estrutura da 
Administração Municipal às mudanças legais, 
conjunturais, institucionais e tecnológicas.
  Contribuir para a qualificação da equipe de suporte, 
orientando atividades e identificando necessidades 
de treinamento.

  Propor, estruturar, implementar e melhorar 
cont inuamente os processos de trabalho 
desenvolvidos nas diversas áreas de atuação 
municipal.

  Propagar valores de qualidade, eficiências e 
efetividade na prestação de serviços pela 
administração pública municipal.
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  Contribuir para a eficácia do sistema de custeio, 
através do controle e análise dos custos nas diversas 
etapas do seu processo de trabalho.

  Levantar dados e informações, desenvolver 
estudos e pesquisas, elaborar relatórios emitir 
pareceres e laudos.

  Conferir conformidade no suprimento de serviços 
nas diversas áreas, anal isando projetos, 
dimensionando necessidade, acompanhado e 
fiscalizando a execução dos contratos, controlando 
preços, prazos e qualidade dos serviços terceirizados, 
publicizáveis, concessão pública, consultorias e 
outros de qualquer natureza.

  Assegurar o cumprimento das especificações 
técnicas, dos procedimentos, das normas e de 
legislação municipal pertinentes à sua área de 
atuação, realizando e/ou supervisionando trabalhos 
de vistoria.

Q U A N D O  A T U A N D O  N A  Á R E A  D E  
QUALIFICAÇÃO DE ADVOGADO:

  Propor e acompanhar ações e defesas, atuando em 
audiências e na elaboração de peças processuais, 
nas esferas administrativas e judiciais, em todas as 
fases e instancias.
  Analisar, negociar e elaborar contratos, alterações 
contratuais e distritos, acompanhando a gestão e 
condução dos mesmos, objetivando minimizar os 
riscos de ações trabalhistas e a verificação do 
cumprimento, por parte dos contratados, das 
obrigações legais e contratuais.
  Apoiar as decisões administrativas, através do 
suporte jurídico às diversas áreas, visando viabilizar 
os resultados pretendidos.
  Viabilizar novas condutas administrativas, 
municiando a estrutura da entidade sobre os aspectos 
legais, salvaguardando as políticas, diretrizes e 
procedimentos adotados pela instituição.
  Interagir permanentemente com as áreas de 
contabilidade, fiscal e trabalhista, analisando 
contratos, acompanhando o diligenciamento das 
rotinas e atuando nos dissídios individuais e coletivos.

Q U A N D O  A T U A N D O  N A  Á R E A  D E  
QUALIFICAÇÃO DE ANALISTA CONTÁBIL 
FIANACEIRO:

  Proceder a escriturações contábeis e financeiras no 
âmbito da STT, executando os processos de trabalho 
relativos aos lançamentos das movimentações, 
analisando e conciliando documentos, atestando a 
integral idade e obediência a Legislação, 
regulamentação e normas internas.
  Proceder a analises de registros contábeis - 
financeiros pertinentes a receita e despesa 
orçamentária e extra - orçamentária da STT.

  Contribuir para manutenção dos sistemas 
contábeis - financeiros da STT, sugerindo alterações 
de rotinas e procedimentos sempre que houver 
mudança na Legislação contábil e fiscal.
  Elaborar e desenvolver projetos para implantação 
dos diversos sistemas de administração que servem 
de apoio aos subsistemas de fiscalização financeira e 
de contabilidade, em articulação com órgãos e 
entidades da STT.
  Identificar fontes de captação de recursos, 
verificando origem e condições gerais de 
financiamentos, recomendando sua utilização e 
aplicação, elaborando propostas e acompanhando o 
processo em todas as suas etapas.
  Contribuir para a eficácia das operações contábeis 
e financeiras, assessorando nas questões relativas 
aos aspectos da Legislação contábil e fiscal das 
referidas operações.
  Salvaguardar a documentação contábil e fiscal, 
organizando e disponibilizando as informações para 
auditorias internas e externas dos órgãos públicas 
controladores e fiscalizadores.

Q U A N D O  A T U A N D O  N A  Á R E A  D E  
Q U A L I F I C A Ç Ã O  D E  A N A L I S T A  D E  
COMUNICAÇÃO SOCIAL:

  Assegurar o relacionamento institucional da STT, 
envolvendo as relações interinstitucionais, garantindo 
a execução da comunicação e a publicidade oficial, de 
acordo com as diretrizes estratégicas do organismo 
municipal.
  Manter a opinião pública informada sobre as 
atividades da STT, produzindo e disponibilizando para 
os diversos órgãos de comunicação, os projetos e 
resultados obtidos pela administração municipal.
  Subsidiar os diversos gestores municipais, 
acompanhando, assessorando e coletando matérias 
de interesse dos mesmos, visando a avaliação da 
opinião pública sobre a Administração Municipal.
  Assessorar as áreas editorial, de planejamento 
urbano e de transporte, desenvolvendo, detalhando e 
acompanhando a execução de projetos de 
programação visual.
  Zelar pelo cumprimento dos procedimentos, das 
normas e da Legislação pertinentes aos engenhos 
publicitários, prestando orientações e realizando 
vistorias, sempre que se fizer necessário.

Q U A N D O  A T U A N D O  N A  Á R E A  D E  
Q U A L I F I C A Ç Ã O  D E  A N A L I S T A  D E  
DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL:

  Assegurar o Desenvolvimento Institucional, através 
da analise, diagnóstico, acompanhamento e 
implantação de projetos que envolvam gestão, 
organização e operacionalização dos diversos 
sistemas, visando a integração das ações setoriais as 
diretrizes estratégicas da Administração Municipal, de 
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acordo com as alterações legais, institucionais e das 
exigências referentes aos novos papeis da 
administração pública.
  Imprimir e disseminar na matriz gerencial da STT, a 
otimização de valores, no planejamento, execução e 
controle, referentes a maximização de recursos 
públicos disponíveis, redução de custo, melhoria dos 
processos de gestão e operacionalização, padrão de 
qual idade de serv iço e a tendimento ao 
cidadão/usuário.
  Acompanhar, avaliar e adequar permanentemente 
a estrutura organizacional às mudanças decorrentes 
do direcionamento de novas diretrizes estratégicas, 
legais e conjunturais, definindo competências, 
função, fusão e reorganização, visando assegurar a 
continuidade do sistema organizacional.
  Assessorar os diversos órgãos setoriais na 
elaboração de programas e projetos que visem a 
melhoria de desempenho gerencial e organizacional, 
resolubilidade, qualidade de atendimento, efetividade 
e integralidade das ações.
  Elaborar procedimentos administrativos e 
operacionais, padronizando e sistematizando normas 
e instrumentos utilizados como insumo relevante, 
visando a permanente modernização do serviço 
público municipal.
  Contribuir para a operacionalização do 
Planejamento Estratégico, apoiando a sua 
formulação e acompanhando o seu cumprimento.

Q U A N D O  A T U A N D O  N A  Á R E A  D E  
QUALIFICAÇÃO DE ANALISTA DE RECURSOS 
HUMANOS:

  Contribuir para a captação, manutenção e 
desenvolv imento dos Recursos Humanos 
compatíveis com as necessidades do organismo 
municipal, implementando e executando programas 
de recrutamento, seleção, acompanhamento e 
desenvolvimento de pessoal e administração de 
cargos e salários, em conformidade com as políticas e 
diretrizes da STT e com a Legislação.
  Garantir a execução dos processos de trabalho 
relativos à administração de pessoal, coordenando as 
atividades de admissão, movimentação, registro, 
pagamento de pessoa, recolhimento de encargos 
socia is,  impostos,  taxas e contr ibuições 
previdenciárias e sindicais.
  Contribuir para o desenvolvimento e adequado 
aproveitamento das potencialidades internas, 
desenvolvendo e operacionalizando processos de 
avaliação de desempenho, da proposição sistemática 
de premiação e reconhecimento, monitoramento e 
controle do quadro de pessoal, enquadramentos e 
outros pertinentes a área.
  Assessorar, apoiar e subsidiar as negociações 
sindicais, disponibilizando informações, realizando 
simulações e alertando sobre o impacto de custos e 
outros e outros desdobramentos das propostas em 
discussão.

  Contribuir para a formação, treinamento, 
capacitação e desenvolvimento de pessoal, 
identificando necessidades, elaborando programas, 
identificando recursos financeiros, parcerias e 
instrutoria interna e externa bem como, promovendo o 
apoio logístico necessário.
  Atuar nos programas de atendimento assistencial a 
saúde do servidor e seus dependentes, participando 
das etapas de contratação, manutenção e controle 
dos sistemas de assistência médica e odontológica.

Q U A N D O  A T U A N D O  N A  Á R E A  D E  
QUALIFICAÇÃO DE ANALISTA DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS:

  Garantir condições de apoio e suporte 
administrativo as diversas áreas da STT, 
coordenando as atividades de serviços gerais, 
através da gestão de contratos sistêmicos.
  Contribuir para a melhoria do funcionamento das 
unidades administrativas, adequando-as a estrutura 
organizacional, normas e regulamentos vigentes.
  Acompanhar a execução de projetos e atividades 
visando analise de resultados obtidos, em função das 
metas programadas, avaliando desempenho e 
corrigindo distorções.
  Promover estudos e projetos referentes a área 
administrativa, formulando estratégias de ação 
adequadas ao atendimento das demandas da sua 
unidade de trabalho.
  Garantir condições de controle do abastecimento e 
da frota de veículos leves da STT.

Q U A N D O  A T U A N D O  N A  Á R E A  D E  
QUALIFICAÇÃO DE ANALISTA DE SUPRIMENTO:

  Garantir o suprimento e resuprimento, no tempo 
oportuno e em condições favoráveis, dos materiais 
necessários e adequados, conforme solicitação e 
especificação das áreas usuárias, avaliando 
periodicamente os parâmetros de consumo, 
obedecendo a regulamentação de licitação pública e 
as diretrizes municipais.
  Garantir o correto armazenamento e preservação 
de todos os materiais disponíveis, conforme as 
especificações técnicas de cada item estocado, 
estabelecendo normas e procedimentos específicos.

Q U A N D O  A T U A N D O  N A  Á R E A  D E  
QUALIFICAÇÃO DE BIBLIOTECÁRIO:

  Organizar, controlar, preservar e divulgar a memória 
documental da STT, coordenando e executando 
analises e divulgações de informações, mantendo e 
atualizando acervos técnicos e documentais, 
classificando, catalogando e arquivando documentos, 
utilizando-se da tecnologia de informação adequada.
  Favorecer a gestão de documentos e a aquisição de 
informações, planejando, coordenando e avaliando 
sistemas biblioteconômicos em bibliotecas e centros 
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de documentação e arquivos.
  Garantir assessoramento ao usuário em suas 
necessidades e interesses documentais e 
informacionais, executando at iv idades de 
catalogação e classificação de documentos.
  Garantir o acesso as informações, realizando 
programas de divulgação e marketing de 
informações, promovendo eventos literários, 
distribuição e circulação de informes e documentários 
e programas de incentivo a leitura.
  Contribuir para conservação e utilização do acervo 
bibl iográf ico e patr imonial  da bibl ioteca, 
supervisionando e executando trabalhos de 
encadernação e restauração de livros e documentos e 
realizando inventários periódicos do acervo de 
biblioteca e setor de documentação.

Q U A N D O  A T U A N D O  N A  Á R E A  D E  
QUALIFICAÇÃO DE ESTATÍSTICO:

  Estabelecer correlações ou padrões constantes do 
comportamento de determinados fenômenos, 
efetuando análises estatísticas e interpretações de 
dados, emitindo relatórios.
  Planejar, analisar e coordenar a execução de 
pesquisas e/ou levantamentos estatísticos inerentes 
aos órgãos municipais e a alguns aspectos do 
município.
  Comprovar a validade e a adequação aos objetivos 
específicos de novos métodos, fórmulas, sistemas de 
cálculos e outras técnicas através da realização de 
estudos e/ou implementação.

REQUISITOS:
FORMAÇAO BÁSICA:

Na Área de Qualificação de Advogado: Ensino 
Superior em Direito com registro na OAB quando 
exigido em Legislação Federal.

Na Área de Qualificação de Analista Contábil - 
Financeiro: Ensino Superior em Administração, 
Ciências Contábeis, Economia ou Engenharia com 
registro no Conselho Regional quando exigido em 
Legislação Federal.

Na Área de Qualificação de Analista de 
Comunicação Social: Ensino Superior em 
Comunicação, Jornalismo ou Publicidade com 
registro no Conselho Regional quando exigido em 
Legislação Federal.

Na Área de Qualificação de Analista de 
Desenvolvimento da Administração Municipal: 
Ensino Superior em Administração, Biblioteconomia, 
Comunicação, Direito, Economia ou Informática com 
Registro no Conselho Regional quando exigido em 
Legislação Federal.

Na Área de Qualificação de Analista de Recursos 

Humanos: Ensino Superior em Administração, 
Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Economia, 
Direito, Estatística, Informática, Pedagogia, 
Psicologia, Serviço Social ou Sociologia com Registro 
no Conselho Regional quando exigido em Legislação 
Federal.

Na Área de Qualificação de Analista de Serviços 
Administrativos: Ensino Superior em Administração, 
Arquitetura, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, 
Economia, Engenharia, Direito, Estatística, 
Informática, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social ou 
Sociologia com Registro no Conselho Regional 
quando exigido em Legislação Federal.

Na Área de Qualificação de Analista de 
Suprimentos: Ensino Superior em Administração, 
Arquitetura, Ciências Contábeis, Economia, 
Engenharia, Direito, Estatística ou Informática com 
Registro no Conselho Regional quando exigido em 
Legislação Federal.

Na Área de Qualificação de Bibliotecário: Ensino 
Superior em Biblioteconomia com Registro no 
Conselho Regional quando exigido em Legislação 
Federal.

Na Área de Qualificação de Estatístico: Ensino 
Superior em Estatística com registro no Conselho 
Regional quando exigido em Legislação Federal. 

CARGO – ANALISTAS DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Contribuir para o desenvolvimento urbano, 
assegurando a atualização, aperfeiçoamento e 
cumprimento das leis, planos, políticas e diretrizes 
voltadas para preservação do meio ambiente e 
desenvolvimento sócio–econômico, planejando e 
coordenando a execução de obras e empreendimento 
públicos, das ações de manutenção e conservação de 
vias e sistemas de drenagem e ainda, garantindo a 
continuidade e desenvolvimento das operações do 
sistema viário, envolvendo o transporte público e a 
engenharia de trafego.

RESPONSABILIDADES / ATRIBUIÇÕES 
PRINCIPAIS
Responsabilidades comuns a todas as áreas.

  Contribuir para o desenvolvimento dos trabalhos na 
sua área de atuação, aplicando princípios e teorias de 
planejamento, organização na formulação de 
soluções, diretrizes e metas para a consecução dos 
objetivos.
  Conferir conformidade no suprimento de serviços 
nas diversas áreas, anal isando projetos, 
dimensionando necessidades, acompanhando e 
fiscalizando a execução dos contratos, controlando 
preços, prazos e qualidade dos serviços terceirizados, 
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publicizáveis, concessão pública, consultorias e 
outros de qualquer natureza.
  Propagar valores de qualidade, eficiência e 
efetividade na prestação de serviços pela 
administração pública municipal.
  Levantar dados e informações, desenvolver 
estudos e pesquisas, realizar avaliações e perícias, 
elaborar relatórios e emitir pareceres e laudos, na sua 
área de atribuição profissional.
  Contribuir para a qualificação da equipe de suporte, 
orientando atividades e identificando necessidades 
de treinamento.
  Contribuir para a eficácia do sistema de custeio, 
através do controle e análise dos custos nas diversas 
etapas do seu processo de trabalho.
  Assegurar o cumprimento das especificações 
técnicas, dos procedimentos, das normas e da 
Legislação municipal, pertinentes a sua área de 
atuação, realizando e/ou supervisionando trabalhos 
de vistoria.

QUANDO ATUANDO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO 
DE ANALISTA DE TRANSITO E TRANSPORTE:

  Assegurar a continuidade operacional do Sistema 
Viário Urbano, envolvendo Transporte Público e 
Engenharia de Trafego, desenvolvendo programas, 
planos, estudos e projetos, bem como fazendo o 
acompanhamento físico-financeiro dos contratos e 
permissões e procedendo a vistorias técnicas.
  Promover o desenvolvimento do Sistema Viário 
Urbano, elaborando especificações técnicas, 
memoriais descritivos e critérios para as modificações, 
adaptações e construções no Sistema, como também 
elaborando estudos de viabilidade técnica e 
econômica e de modernização do Sistema.
  Assegurar as políticas e diretrizes do Sistema Viário 
Urbano através da elaboração de projetos e 
intervenções, procedendo a estudos para a definição 
da política tarifária, da política de circulação viária e de 
diminuição de acidentes, e da política de educação 
para o trânsito, bem como realinhando projetos 
conforme alterações legais e políticas pertinentes.

QUANDO ATUANDO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO 
DE ARQUITETO:

  Exercer supervisão de grupos nas atividades de 
projeto, fiscalização e/ou construção de obras, 
assegurando a adequação/conformidade aos 
contratos, especificações e cronogramas.
  Elaborar e desenvolver projetos arquitetônicos de 
edificações e paisagismo, realizando estudos de 
viabilidade técnica econômica e compatibilizando 
espaço/ocupação para estimativas de custos.
  Proceder a analises das condições topográficas, 
geológicas, climáticas, viárias, socioeconômicas e 
ambientais das áreas de implantação dos projetos 
arquitetônicos.
  Assegurar a execução de obras e empreendimentos 
públicos, conservação e manutenção de estradas, de 

vias e do sistema de drenagem, desenvolvendo ações 
inerentes a sua especialidade.
  Integrar equipe multidisciplinar no desenvolvimento 
dos trabalhos de formulação e implantação do Plano 
Diretor de Desenvolvimento urbano, controle e 
ordenamento do uso do solo, preservação do meio 
ambiente e desenvolvimento sócio–econômico.

QUANDO ATUANDO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO 
DE ENGENHEIRO:

  Desenvolver atividades de planejamento de 
construções, compreendendo especificações, 
utilização de materiais, cronograma, mão-de-obra e 
equipamentos.
  Exercer supervisão de convênios e contratos, 
acompanhando o andamento de obras, observando a 
qualidade dos serviços, tempo de execução, custos, 
equipamentos e mão-de-obra.
  Desenvolver estudos e atuar sobre as condições de 
segurança dos locais de trabalho e das instalações e 
equipamentos, com vistas especialmente aos 
problemas de controle dos riscos, controle da poluição, 
higiene do trabalho, ergonomia, proteção contra 
incêndio e saneamento.
  Desenvolver estudos sobre as espécies de plantas a 
serem utilizadas, planejando a arborização urbana, 
obras de ajardinamento de praças, parques e jardins.
  Assegurar a execução de obras e empreendimentos 
públicos, conservação e manutenção de estradas, de 
vias e de sistemas de drenagem, desenvolvendo 
ações inerentes a sua especialidade.
  Integrar equipe multidisciplinar no desenvolvimento 
dos trabalhos de formulação e implantação do Plano 
Diretor de Desenvolvimento urbano, controle e 
ordenamento do uso do solo, preservação do meio 
ambiente e desenvolvimento sócio–econômico.
  Realizar estudos para padronização e normatização 
de procedimentos destinados as atividades de 
avaliação, pericias e indenizações.
  Elaborar, analisar e acompanhar projetos e obras de 
redes elétricas de distribuição, e de eficiência 
energética de iluminação pública.

REQUISITOS:
FORMAÇAO BÁSICA:

Na Área de Qualificação de Analista de Trânsito e 
Transporte: Ensino Superior em Engenharia, 
Arquitetura, ou Urbanismo com registro no Conselho 
Regional quando exigido em Legislação Federal.

Na Área de Qualificação de Arquiteto: Ensino 
Superior em Arquitetura com registro no Conselho 
Regional quando exigido em Legislação Federal.

Na Área de Qualificação de Analista de 
Engenheiro: Ensino Superior em Engenharia ou 
Agronomia com registro no Conselho Regional quando 
exigido em Legislação Federal.                                                            
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LEI N° 1611/2019
      DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019

Altera dispositivo da Lei n.º 1.039/2009, de 
16 de dezembro de 2009, e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterado o inciso III, do §1º, do art. 90, da Lei 
Municipal n.º 1.039/2009, incluído pelo art. 10 da Lei nº 
1.570/2018, passando este a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 90. (...)

(...)

§1º (...)

(...)

III - Considera-se área construída descoberta secundária 
industrial e comercial, com redução de 75% sobre o valor 
da área construída coberta: passeios, recuos, áreas de 
locomoção, áreas ajardinadas e ou arborizadas, áreas de 
brita e congêneres.

Art.2º. Os demais dispositivos permanecem inalterados.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

LEI N° 1612/2019      
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre benefícios fiscais para 
fomentar as atividades de caráter 
desportivo no Município de Camaçari/BA e 
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a 
reduzir 70% (setenta por cento) do valor do Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e 
da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos 
Domiciliares – TRSD, por até 10 anos, da unidade 
imobiliária onde funcione a sede de:

I - clube social e recreativo;

II - agremiação ou clube social e de regatas, de caráter 
desportivo, filiado a Federação de esporte olímpico ou 
paralímpico;

III - clube de futebol.

§ 1º A concessão prevista para o inciso I do caput deste 
artigo fica condicionada à entidade que:

I - não possua fins lucrativos;

II - seja declarada de utilidade pública;

III - comprove ter firmado convênio, ou que venha a firmá-
lo, com o Município de Camaçari, disponibilizando suas 
dependências e equipamentos para a realização de 
projetos culturais, esportivos e de recreação, promovidos 
pelo Município de Camaçari, por meio dos seus órgãos 
da administração direta e indireta, conforme estabelecido 
em regulamento.

§ 2º A concessão prevista para o inciso II do caput do 
presente artigo dependerá de que a entidade comprove:

I - não possuir fins lucrativos e ser declarada de utilidade 
pública, desde que devidamente comprovada a sua 
utilização para a atividade esportiva, prevista 
estatutariamente;

II - possuir no imóvel equipamento para a prática da 
modalidade esportiva olímpica ou paraolímpica, por meio 
de declaração firmada pela Federação de Esporte 
Olímpico ou Paraolímpico.

§ 3º A redução prevista para o inciso III do caput deste 
artigo será aplicada a área destinada a sua sede e centro 
de treinamentos e dependerá de que a entidade 
comprove:

I - estar filiada à Federação Bahiana de Futebol;

II - desenvolver projetos esportivos de caráter social no 
município de Camaçari, conforme previsto em 
regulamento;

III - executar atividades que beneficiem ou tragam 
visibilidade ao Município de Camaçari, conforme previsto 
em regulamento.

Art. 2º Sobre os débitos de IPTU, TXCL, TRSD e COSIP, 
de responsabilidade das instituições previstas no art. 1º 
desta Lei, e consolidados até a data de formalização de 
pedido de adesão aos termos deste artigo, serão 
concedidos os seguintes descontos: 
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I - redução de 100% (cem por cento) do valor da 
multa de infração, dos juros e da multa de mora, na 
hipótese de pagamento em parcela única; 

II - redução de 90% (noventa por cento) do valor 
da multa de infração, dos juros e da multa de mora, na 
hipótese de pagamento em até 12 (doze) parcelas 
mensais; 

III - redução de 75% (setenta e cinco por cento) 
do valor da multa de infração, dos juros e da multa de 
mora, na hipótese de pagamento acima de 12 (doze) 
parcelas e até 100 (cem) parcelas mensais.

§1º A adesão ao benefício de que trata o caput deste 
artigo deverá ser formulada no prazo de 90 (noventa) 
dias, constados da publicação desta Lei, podendo esse 
ser prorrogado, por meio de ato do Prefeito Municipal, por 
até 90 (noventa dias), e restará confirmada com o 
pagamento do valor inicial, correspondente a, no mínimo, 
10% (dez por cento) do valor do débito a ser adimplido.

§ 2º O vencimento da parcela de adesão ou da parcela 
única dar-se-á na data de formalização do pedido de 
adesão, e as demais, caso pactuadas, no dia 20 de cada 
mês subsequente, para as opções de pagamento 
tratadas nos incisos II e III do caput deste artigo. 

§ 3º Sobre os débitos incluídos no requerimento de 
concessão de desconto de que trata o caput deste artigo 
incidirão atualização monetária, multas e juros de mora, 
até a data da formalização do respectivo pedido de 
ingresso, além de custas processuais e honorários 
advocatícios.

§4° O sujeito passivo procederá ao pagamento do 
montante principal do débito consolidado, calculado em 
conformidade com o previsto nos incisos do caput deste 
artigo, e, no caso de parcelamento, as parcelas serão 
mensais, iguais e sucessivas e o valor, por parcela, será 
acrescido de juros compensatórios no percentual de 1% 
(um por cento).

§5° O pagamento da parcela fora do prazo legal implicará 
cobrança da multa moratória de 0,33% (trinta e três 
centésimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor da 
parcela devida e não paga, até o limite de 10% (dez por 
cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 
contados a partir do mês seguinte ao do vencimento.

§ 6° A adesão prevista no caput deste artigo implica no 
reconhecimento e confissão da dívida correspondente e 
deve ser antecedida, mediante apresentação, sob pena 
de cancelamento do acordo, de comprovante de 
protocolo de pedido de renúncia ao direito objeto de ação 
e incidente judiciais e impugnação e recurso 
administrativos, que tenham como objetivo discutir, total 
ou parcialmente, a dívida que se pretende confessar.

§7º Os honorários advocatícios incidentes sobre os 
débitos tributários consolidados na forma do incisos do 
caput deste artigo, serão reduzidos em 50% (cinquenta 
por cento) e deverão ser quitados nos mesmos termos do 
crédito tributário, especificamente quanto ao número de 

parcelas, data de vencimento, índice de atualização, 
juros e demais encargos.

§ 8º As entidades descritas no art. 1º desta Lei terão 
excluídos os benefícios previstos neste art. 2º, sem 
notificação prévia, diante da ocorrência de atraso no 
pagamento de qualquer parcela por mais de 60 
(sessenta) dias ou da não comprovação das situações 
previstas no § 6º deste artigo, no prazo de até 60 
(sessenta) dias, contados da data de homologação de 
sua adesão aos termos deste artigo.

§ 9º Na hipótese de exclusão dos benefícios previstos no 
caput deste artigo, os valores liquidados com os 
respectivos créditos serão restabelecidos em cobrança, 
efetuando-se a apuração do valor original do débito, com 
a incidência dos acréscimos legais, até a data da 
rescisão e serão deduzidos dos valores liquidados as 
parcelas quitadas, com acréscimos legais, também até a 
data da respectiva rescisão. 

§ 10 A adesão aos termos deste artigo não configura 
novação prevista no inciso I do art. 360 do Código Civil. 

§ 11 Os benefícios concedidos por meio deste artigo não 
abarcam os créditos tributários extintos pelo pagamento, 
não servindo de fundamento para pedidos de restituição 
de quaisquer valores.

Art. 3º Fica autorizado o Poder Executivo a reduzir 70% 
(setenta por cento) dos créditos do Imposto sobre a 
Transmissão Intervivos de Bens Imóveis – ITIV, em favor 
das entidades dispostas nos incisos I a III do caput do art. 
1º desta Lei, desde que atendidas às condições 
estabelecidas nos parágrafos do mesmo artigo, sobre 
imóveis que referentes a sede, centro recreativo ou de 
treinamento.

Art. 4º A concessão dos benefícios descritos no art. 1º e 
3º desta Lei dependerá do pagamento à vista ou 
parcelamento dos tributos vinculados às inscrições 
imobiliárias municipais de responsabilidade da 
instituições de trata o art. 1°. 

Art. 5º A inobservância de quaisquer formalidades, bem 
como o descumprimento de quaisquer condições 
estabelecidas nesta Lei, acarretará na perda dos 
benefícios por meio dessa concedidos, devendo ser 
efetuada a apuração do valor originário do Imposto sobre 
a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, da 
Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos 
Domiciliares – TRSD e do Imposto sobre a Transmissão 
Intervivos de Bens Imóveis – ITIV, com a incidência dos 
respectivos acréscimos legais.

Art. 6º Os benefícios de que tratam esta Lei serão 
requeridos perante a Secretaria da Fazenda e, os 
concedidos nos termos dos arts. 1º e 3º retroagirão à data 
do protocolo do pedido. 

Art. 7º A presente Lei deve ser regulamentada, no que 
couber, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

LEI N° 1613/2019
      DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a criação do Polo de Apoio 
Presencial a cursos na modalidade à 
distância do Sistema da Universidade 
Aberta do Brasil no Município de Camaçari e 
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO E DA FINALIDADE

Art. 1º Fica criado o Polo Universitário de Apoio 
Presencial da Universidade Aberta do Brasil em 
Camaçari - Polo UAB Camaçari, Unidade Educacional 
voltada para o desenvolvimento da modalidade de 
educação à distância, com a finalidade de expandir a 
oferta de cursos de graduação e pós-graduação no 
âmbito Municipal.
Parágrafo único. O Polo UAB Camaçari atenderá ao 
educando na modalidade de Educação à Distância, com 
um novo paradigma de ensino-aprendizagem, ao inserir 
as tecnologias de informação e comunicação através da 
integração e articulação ao Sistema Universidade Aberta 
do Brasil – UAB.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 2º O Polo UAB Camaçari cumprirá as suas 
finalidades educacionais em regime de colaboração com 
a União, mediante a oferta de cursos e programas de 
Educação Superior à Distância, por Instituições Públicas 
de Ensino Superior, com os seguintes objetivos:

I - Oferecer prioritariamente Cursos de Licenciatura e de 
formação inicial e continuada a professores da Educação 
Básica; 
II - Oferecer Cursos Superiores de Graduação e Pós-
Graduação para capacitação de dirigentes, gestores e 
trabalhadores em Educação Básica; 
III - Oferecer Cursos Superiores nas diferentes áreas do 
conhecimento; 
IV - Ampliar o acesso à Educação Superior Pública; 
V - Fomentar o desenvolvimento institucional para a 
modalidade de Educação à Distância, bem como a 
pesquisa e metodologias inovadoras de Ensino Superior, 
apoiados em tecnologias de informação e comunicação; 

 

VI - Oferecer experiência profissional e formação a 
egressos e estudantes do Ensino Médio.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO E INFRAESTRUTURA

Art. 3º Caracteriza-se como Polo de Apoio Presencial 
UAB, o espaço físico propiciado pelo município de 
Camaçari com infraestrutura para atender tanto às 
necessidades das instituições de ensino ofertantes dos 
cursos, quanto aos alunos e professores, sendo de 
responsabilidade do município de Camaçari adequar e 
manter este Polo onde serão ofertados os cursos com 
todas as condições necessárias ao seu pleno 
funcionamento.

Art. 4º Fica a Secretaria Municipal de Educação, à qual o 
Polo UAB está vinculado, autorizada a caracterizá-lo 
como Unidade Operacional responsável pelo 
desenvolvimento descentralizado das atividades 
didático, pedagógicas e administrativas relativas aos 
cursos que vierem a ser ofertados, cujos momentos 
presenciais mínimos serão obrigatórios segundo a 
legislação vigente.

Art. 5º A Secretaria Municipal de Educação é 
responsável em prover com dotação orçamentária 
própria à implantação operacional, à implementação e à 
sustentação do Polo no Município, bem como sua 
manutenção, podendo, para tanto, firmar Convênios e/ou 
Parcerias com instituições governamentais, nas diversas 
esferas: Federal, Estadual, Municipal ou não 
governamental, observada a legislação pertinente em 
vigor. 

Art. 6º O Polo Presencial UAB Camaçari manterá as 
condições necessárias para a implantação de cursos 
profissionalizantes de Graduação e de Pós-Graduação 
com qualidade e promover a inclusão social por meio da 
Educação à Distância, modalidade educacional prevista 
no art. 80 da Lei nº 9.394, 20 de dezembro de 1996 – Lei 
de Diretrizes e Bases - LDB.

Art. 7º Toda a infraestrutura física e logística de 
funcionamento do Polo será de responsabilidade do 
Município, bem como àquelas relativas aos recursos 
humanos, laboratórios, bibliotecas, conforme exigência 
do MEC, e, em especial:

I – Construção, locação ou adaptação de espaços 
destinados ao Polo UAB Camaçari;
II – Aquisição de materiais permanentes;
III – Aquisição de materiais para expediente e didático;
IV – Lotação de servidores no Polo UAB Camaçari;
V – Outras necessidades apresentadas no decorrer do 
Projeto, devidamente justificadas.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA FÍSICA

Art. 8º O Polo UAB Camaçari deverá dispor em 
funcionamento, da seguinte infraestrutura:
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I - Sala de Coordenação;
II - Sala para Tutores;
III - Sala para Secretaria Acadêmica;
IV - Biblioteca;
V - Salas de Aula Presencial Típica (de acordo com a 
demanda dos cursos);
VI - Sala de Vídeo conferência;
VII - Dois Laboratórios de Informática;
VIII - Banheiros com acessibilidade;
IX - Laboratório de Ciências;
X - Depósito.

CAPÍTULO V
DOS RECURSOS HUMANOS

Art. 9º A administração dos cursos é de competência das 
Universidades Parceiras.

Art. 10 O Polo de Apoio Presencial da UAB em Camaçari 
deverá dispor dos seguintes recursos humanos para o 
seu funcionamento:

 I – 01 (um) Coordenador;
 II – Tutores presenciais (de acordo com a demanda dos 
cursos);
 III – 01 (um) Secretário;
 IV – 02 (dois) Auxiliares Administrativo;
V – 01 (um) Auxiliar de biblioteca;
 VI – 01 (um) Técnico de Informática; 
 VII – 04 (quatro) Vigilantes.

Art. 11 O Coordenador do Polo Presencial será um 
professor da Rede Municipal em efetivo serviço, 
atendendo à Portaria da CAPES 183/2016.

§1º A seleção do Coordenador do Polo de Apoio 
Presencial obedecerá às diretrizes do Ministério da 
Educação e Cultura.  

§2º O Coordenador do Polo de Apoio Presencial, 
receberá uma bolsa mensal diretamente do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento de Educação – FNDE, 
conforme legislação vigente.

Art. 12 O Tutor Presencial será um professor da Rede 
Pública Municipal de Ensino, em efetivo exercício no 
Magistério da Educação Básica.

§1º A seleção do Tutor Presencial será realizada pela 
Instituição de Ensino Superior vinculada ao Sistema 
Universidade Aberta do Brasil, observando os seguintes 
critérios;

I - Ser professor da rede Municipal de Ensino;
II - Residir preferencialmente município de Camaçari;
III - Ter formação superior em nível de Licenciatura; e
IV - Ter experiência comprovada de Magistério da 
Educação Básica.

§2º Será selecionado um Tutor Presencial para cada 
turma de 25 (vinte e cinco) alunos e 01 (um) suplente se 
houver necessidade, sob a ótica da Universidade 

parceira em comum acordo com a Coordenação do Polo.

§3º O Tutor Presencial receberá uma bolsa mensal 
diretamente do Fundo Nacional de Desenvolvimento de 
Educação – FNDE, conforme legislação vigente, para 
atuar com carga horária de 20h semanais.

Art. 13 Os demais servidores serão designados 
conforme segue:

I - O secretário será um professor ou servidor com 
formação em nível superior, com experiência na área;
II - O auxiliar de biblioteca será um servidor Municipal da 
área da Educação;
III - O técnico de informática deverá ser um servidor 
Municipal com habilitação comprovada na área.

CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 14 Fica o Poder Executivo em nome no Município de 
Camaçari autorizado a orçar despesas decorrentes da 
implantação e manutenção do Polo de Apoio Presencial 
UAB de Camaçari à conta das dotações orçamentárias 
anualmente consignadas a Secretaria Municipal de 
Educação.  

Art. 15 Para fins da implantação, implementação e 
operacionalização do referido Polo criado nesta Lei e sua 
adequação à Lei do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, fica o Poder 
Executivo autorizado a promover transposições, 
transferências e remanejamentos de recursos próprios, 
assim como a abertura de créditos suplementar e 
especial, na forma do disposto no art. 167, da 
Constituição Federal e na Lei Federal n.º 4.320/64. 

Art. 16 Ficam alteradas e atualizadas as Leis do Plano 
Plurianual 2018/2021, das Diretrizes Orçamentárias e da 
Lei Orçamentária Anual, e respectivos Anexos, 
aprovados pelas Leis Municipais Nº 1521/2017 e Nº 
1562/2018 respectivamente, em decorrência do Polo 
instituído por esta Lei.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17 Sempre que necessário, os serviços de 
instalação, manutenção e configuração dos 
equipamentos de informática serão atendidos por 
servidor do Município especializado na área. 

Art. 18 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
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      DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019

Altera, revoga e acrescenta dispositivos da 
Lei Nº 1.568, de 28 de dezembro de 2018, 
que instituiu o Programa de Parcerias 
Público-Privadas do Município de Camaçari, 
e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

CAPÍTULO I
 PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

Art. 1º - O inciso V do artigo 6º da Lei nº 1.568, de 2018, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º..............................................................................

V – criação de Sociedade de Propósito Específico – 
SPE, incumbida de implantar e gerir o objeto 
contratado, devendo ser constituída previamente à 
assinatura do contrato da Parceria Público-Privada.” 
(NR)

Art. 2º. O caput do artigo 7º e seus §§ 1º e 4º da Lei nº 
1.568, de 2018, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 7º Fica criado o Conselho Gestor do Programa 
Municipal de Parcerias Público-Privadas vinculado ao 
Gabinete do Prefeito. 

 
.........................................................................................

§1º A composição do Conselho Gestor do Programa 
Municipal de Parcerias Público-Privadas será definida 
por Decreto, escolhidos membros dentre os Secretários 
Municipais ou equiparados.

.........................................................................................

§4º A participação no Conselho não será remunerada, 
sendo considerada serviço público relevante”. (NR)

Art. 3º. O caput do artigo 8º da Lei nº 1.568, de 2018, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º. Para todos os fins legais, fica o Poder 
Executivo autorizado a celebrar os contratos de que 
trata esta Lei, observado que o Programa Municipal de 
Parceria Público-Privada poderá ser aplicado em 
projetos que envolvam atividades normativamente 
delegáveis pela Administração Pública, 
prioritariamente, mas não nesta ordem, relacionadas a: 
.................................................................” (NR)

 LEI N° 1615/2019 Art. 4º. O § 1º do artigo 16 da Lei nº 1.568, de 2018, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16 
.........................................................................................

§1º Os contratos poderão, baseado no princípio da 
adequada prestação de serviço, ser prorrogados por 
iguais períodos, no caso de realização de novos 
investimentos, ou caso ocorra fato que a justifique, 
sendo que, nesta última hipótese, deverá ser precedida 
de parecer fundamentado e aprovado pelo conselho 
gestor.” (NR)

Art. 5º. O artigo 18 da Lei nº 1.568, de 2018, passa a 
vigorar acrescido do § 6º:

“Art. 18............................................................................

§6º Compete à Secretaria Municipal da Fazenda emitir 
parecer prévio quanto à capacidade de pagamento.” 
(NR)

Art. 6º. O artigo 28 da Lei nº 1.568, de 2018, passa a 
vigorar acrescido dos §§ 1º, 2º e 3º, conforme redação 
abaixo: 

“Art. 28...........................................................................

§1º Na hipótese de arbitragem, os árbitros deverão ser 
escolhidos dentre os vinculados a instituições 
especializadas na matéria de reconhecida idoneidade. 

§2º A arbitragem terá lugar, preferencialmente, na Cidade 
de Salvador, sendo certo que o Município sede também 
será o foro para ajuizamento das ações necessárias para 
assegurar a realização da arbitragem e a execução da 
sentença arbitral.

§3º Havendo interesse, a Administração poderá prever 
em edital e contrato a hipótese de mediação como 
método de solução de controvérsias, sendo certo que o 
instrumento convocatório da licitação e o contrato 
correlato deverão definir a forma de escolha do mediador, 
os limites de suas atribuições, o responsável pelas 
despesas de seu funcionamento e os prazos de suas 
atividades, cujo total não deve ultrapassar 120 (cento e 
vinte) dias.”

Art. 7º. O Poder Executivo regulamentará à presente 
Lei, no que couber. 

Art. 8º. Ficam revogados os incisos I, II, III, IV e V do 
caput e os §2º e §3º todos do artigo 7º da Lei nº 1.568, de 
2018.

Art. 9º. Fica expressamente revogada a Lei Municipal nº 
1.069, de 2010, que instituiu o Programa de Parcerias 
Privadas no Município de Camaçari.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

LEI N° 1616/2019
      DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019

Acrescenta parágrafo único ao art. 53 da Lei 
on  1.039, de 16 de dezembro de 2009 

(Código Tributário e de Rendas do Município 
de Camaçari) e modifica a redação dos §§ 4º 
e 5º da Lei Municipal n° 438, de 28 de junho 

ode 1999, com a redação dada pela Lei n  
1.057, de 23 de março de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

oArt. 1º. O art. 53 da Lei n  1.039, passa a vigorar 
acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 53. [...]
Parágrafo único. Esgotado o prazo previsto no inciso I do 
caput, poderá o Poder Executivo, mediante ato 
devidamente fundamentado e observados os requisitos 
legais, promover sucessivas prorrogações, cada uma 
individualmente limitada à 5 (cinco) anos.”

Art. 2º. Ficam alterados §§ 4° e 5º do art. 1°, da Lei n° 438 
de 28 de junho de 1999, que passam a vigorar com as 
seguintes redações:

“Art. 1º. [...]
 § 4º Os benefícios de que trata o §1º deste artigo poderão 
ser objeto de sucessivas prorrogações, de até 5 (cinco) 
anos cada, contados do último dia de sua vigência, desde 
que a empresa beneficiária comprove o aporte de 
investimentos na unidade localizada neste Município.

§ 5º Perderá os benefícios concedidos por meio desta 
Lei, retroativamente, limitado ao seu período de 
concessão, a empresa que, durante o período de gozo 
dos incentivos fiscais, encerrar as suas atividades no 
Município ou reduzir em mais de 25% (vinte e cinco por 
cento) os postos de trabalho na forma regulamentada 
pelo Poder Executivo. 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

 

 LEI N° 1617/2019
      DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre o funcionamento e a 
organização do Centro Comercial de 
Camaçari, a permissão de uso das suas 
unidades e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. O funcionamento e a utilização do Centro 
Comercial de Camaçari, equipamento público instalado 
no imóvel situado na Rua Costa Pinto, 161, Centro, 
observarão as disposições constantes da presente Lei. 

Art. 2º. O comércio desenvolvido no Centro Comercial 
de Camaçari poderá ser exercido, em caráter precário e 
de forma regular, por profissionais autônomos, 
microempreendedores individuais, microempresas, 
EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, 
dentre outros, na forma definida em ato do Poder 
Executivo Municipal.

Art. 3º. As unidades que compõem o Centro Comercial 
de Camaçari terão suas características e destinação 
regulamentadas por ato do Chefe do Poder Executivo 
Municipal, observando-se a seguintes categorias 
básicas:

I - boxes, correspondentes às unidades imobiliárias que 
contam com estruturas fixas, construídas em alvenaria, 
incorporadas ao edifício em que funciona o Centro 
Comercial de Camaçari; e

II - bancas, correspondentes às unidades móveis, 
montadas em áreas especificamente destinadas a tal fim 
dentro do Centro Comercial de Camaçari.  

Parágrafo único. O Chefe do Poder Executivo Municipal 
poderá estabelecer subcategorias para cada uma das 
categorias básicas previstas no caput, adotando como 
critérios distintivos a área das unidades e as atividades 
comerciais que nelas serão exercidas. 

CAPÍTULO II
DA PERMISSÃO DE USO DOS BENS PÚBLICOS

Art. 4º. A utilização das unidades que compõem o 
Centro Comercial de Camaçari dar-se-á por meio da 
outorga de permissão de uso, que se dará a título 
precário, oneroso, pessoal e intransferível, podendo ser 
revogada a qualquer tempo, atendido o interesse público, 
sem que assista ao interessado qualquer direito a ̀
indenização.
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Art. 5º. Para fins de outorga da permissão de uso das 
unidades do Centro Comercial de Camaçari, terão 
prioridade os comerciantes já instalados nos boxes e 
bancas lá existentes, obedecida a distribuição constante 
do prévio credenciamento realizado pela Administração 
Pública Municipal. 

Parágrafo único. A formalização do termo de permissão 
de uso em favor dos comerciantes previstos no caput fica 
condicionada ao cumprimento das disposições 

oconstantes do artigo 8  desta Lei. 

Art. 6º. Somente será outorgada permissão de uso de 
um boxe por pessoa, sendo vedada sua outorga a sócio 
de pessoa jurídica já instalada no local. 

o§ 1 . E ́ vedada a cessão, a qualquer título, da permissão 
de uso.

o§ 2 . À critério da Administração Pública Municipal, a 
permissão de uso poderá abranger mais de um boxe, 
desde que sejam unidades confinantes e que o 
acréscimo da área seja estritamente necessário ao 
desenvolvimento da atividade comercial pelo 
permissionário. 

Art. 7º. Em caso de vacância, com o propósito de criar 
oportunidades para os munícipes interessados em 
exercer atividades comerciais no equipamento público, 
as unidades integrantes do Centro Comercial de 
Camaçari serão objeto de novas permissões de uso, a 
serem outorgadas após chamamento público, que deve 
ser realizado na forma definida por ato do Chefe do Poder 
Executivo Municipal. 

o§ 1 . O total de 20% (vinte por cento) das unidades cujo 
uso será outorgado na forma do caput deste artigo será 
destinado a pessoas com deficiência, assim definidos na 

o oforma do artigo 2  da Lei n  13.146, de 6 de julho de 2015.

o§ 2 . Havendo mais interessados do que o número de 
unidades disponíveis no Centro Comercial de Camaçari, 
observando-se as regras constantes do caput e do 
parágrafo anterior, a outorga de permissão de uso 
ocorrerá mediante sorteio, nos moldes estabelecidos no 
edital de convocação do chamamento público.

o§ 3 . As pessoas sorteadas na forma do parágrafo 
anterior deverão apresentar requerimento de outorga da 
permissão de uso acompanhado de foto e dos 

odocumentos indicados nos incisos I a VIII, do artigo 8  
desta lei, bem como, em se tratando de pessoa com 
deficiência, de atestado médico expedido por órgão 
municipal competente. 

Art. 8º. Os requerimentos de outorga de permissão de 
uso deverão ser formalizados no prazo de ate ́30 (trinta) 
dias após a realização do sorteio público, com a 
indicação do ramo de atividade comercial a ser exercida 
e acompanhado de: 

I - cédula de identidade (RG) ou registro nacional de 
estrangeiro (RNE) do profissional autônomo, do 

microempreendedor individual e dos sócios da 
microempresa;
II - foto 3x4;
III - contrato social e alterações, se houver, em se 
tratando de microempresa;
IV - comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) e/ou no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), do Ministério da Fazenda; 
V - comprovante de inscrição no Cadastro Municipal de 
Contribuintes, conforme portaria a ser expedida pela 
Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ;
VI - comprovante de residência no Município de 
Camaçari, em se tratando de pessoa física ou 
microempreendedor individual; e
VII - atestado médico do qual conste que o interessado 
não e ́  portador de moléstia contagiosa ou 
infectocontagiosa. 

Parágrafo único. Eventual impossibilidade temporária 
de apresentação de qualquer dos documentos exigidos 
neste artigo, desde que justificada, poderá ensejar a 
dilação de prazo a ser deferida pela Administraça ̃o 
Pública. 

Art. 9º. Do termo de permissão de uso devera ́ 
obrigatoriamente constar, sem prejuízo das demais 
informações a critério da Administraça ̃o:

I - nome do permissionário, com foto 3x4, e, em se 
tratando de microempresa, foto do sócio-administrador; 
II - número de identificação do boxe ou da banca;
III - descrição do ramo de atividade a ser exercida;
IV - horário de exercício da atividade; e
V - número do processo referente a ̀permissão de uso.

Art. 10. A mudança de ramo de atividade do 
permissionário dependerá de autorização prévia da 
Administração Pública Municipal, a qual poderá ser 
concedida mediante requerimento do interessado, que 
será apreciado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
data do protocolo do requerimento. 

Parágrafo único. E ́ vedada a mudança de ramo de 
atividade de comércio de produtos diversos para 
prestação de serviços e comércio no ramo alimentício. 

CAPÍTULO III
DOS DEVERES E DAS PROIBIÇÕES APLICÁVEIS 

AOS PERMISSIONÁRIOS

Art. 11.  Além de outras obrigações previstas nesta 
Lei ou em ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, 
são deveres dos permissionários: 

I - afixar, em local visível, o termo de permissão de 
uso;
II - efetuar o pagamento do preço público nos termos 
do artigo 14 desta Lei;
III - exercer pessoalmente a sua atividade, apenas 
podendo contar com auxiliares em número máximo a 
ser definido por ato do Chefe do Poder Executivo 
Municipal;
IV - manter rigorosa higiene pessoal, bem como do 
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seu boxe ou banca, inclusive com local adequado 
para a coleta dos resíduos decorrentes de sua 
atividade;
V - conservar o boxe ou a banca dentro das 
especificações prescritas pela Administraça ̃o 
Municipal;

VI -  vender produtos em bom estado de conservação 
e de acordo com a legislação vigente; 
VII - usar embalagem adequada para embrulhar 
os gêneros alimentícios;
VIII - observar irrepreensível compostura e polidez no 
trato do público;
IX - respeitar o horário de funcionamento do Centro 
Comercial de Camaçari, determinado pela 
Administraçaõ;
X - exibir, quando solicitado pela fiscalização, os 
documentos fiscais de origem dos produtos 
comercializados; e
XI - cumprir as demais exigências e instruções 
previstas na legislação em vigor.

Art. 12.E ́proibido aos permissionários:

I - ceder a terceiros, a qualquer título, a sua permissão 
de uso, do boxe ou banca;
II - adulterar ou rasurar documentos necessários a ̀
sua atividade;
III - comercializar mercadorias ou prestar serviços em 
desacordo com a sua permissão de uso;
IV - utilizar aparelhos sonoros de qualquer tipo para 
promover a venda ou divulgação de seus produtos; 
V - praticar qualquer tipo de jogo no local de trabalho; 
e
VI - obstruir os corredores de passagens com 
mercadorias, manequins, araras e outros objetos que 
impossibilitem o livre trânsito no local. 

Art. 13.Tendo sido outorgada a título precário, a 
permissão de uso poderá ser revogada a qualquer 
tempo, mediante notificação prévia, atendido o 
interesse público, sem que assista ao interessado 
qualquer direito a ̀indenização. 

o
§ 1 .  A não utilização da unidade pelo período de ate ́ 
90 (noventa) dias acarretará a revogação do termo de 
permissão de uso, considerando-se vago o 

o
respectivo boxe ou banca. § 2 . A revogação do termo 
de permissão de uso dar-se-á por ato fundamentado 
da Administraça ̃o Pública Municipal. 

CAPÍTULO IV 
DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA 

Art. 14.Em contrapartida à permissão do uso do bem 
púbico, os permissionários deverão pagar, 
mensalmente, preço público, cuja arrecadação será 
obrigatoriamente destinada ao ressarcimento integral 
das despesas de água e energia elétrica das áreas 
comuns e de todos os boxes e bancas existentes no 

Centro Comercial de Camaçari. 

Parágrafo único.  Em virtude da destinação dos 
valores a serem arrecadados e da forma do seu 
cálculo, definida no artigo 15 dessa Lei, o preço 
público pela permissão de uso das unidades do 
centro Comercial de Camaçari terá a denominação de 
“Verba de Ressarcimento de Água e Energia Elétrica 
do Centro Comercial de Camaçari”. 

Art. 15.O valor da Verba de Ressarcimento de Água e 
Energia Elétrica do Centro Comercial de Camaçari 
será anualmente definido pela Administração Pública 
Municipal, levando em consideração a média 
aritmética do gasto total com o pagamento das tarifas 
de água e energia elétrica no ano imediatamente 
anterior, devendo ser reajustados os valores do ano 
seguinte caso, eventualmente, venha ocorrer 
prejuízo ao erário neste ressarcimento/cobrança do 
ano findo.

Art. 16.Nas hipóteses de reajustes tarifários 
realizados pelas respectivas concessionárias de 
água e energia elétrica, estes serão incorporados na 
mesma proporção ao valor da Verba de 
Ressarcimento, visando, sempre, o reembolso 
integral ao erário.  

Art. 17.Como política de inclusão social, a 
Administração Pública Municipal poderá dispensar o 
pagamento da Verba de Ressarcimento pelos 
permissionários das unidades categorizadas como 
bancas, o que se fará na forma definida por ato do 
Chefe da Administração Pública Municipal, desde que 
estejam presentes os seguintes requisitos: 

I - o permissionário ou o sócio da pessoa jurídica 
permissionária deverá possuir renda familiar mensal 
per capita não superior que 1/4 (um quarto) do salário 
mínimo vigente;
II - declaração do permissionário de que não dispõe 
de outra fonte de renda senão a atividade 
desenvolvida no Centro Comercial de Camaçari;  
III - ser o permissionário residente e domiciliado no 
Município de Camaçari há pelo menos 03 (três) anos, 
devidamente comprovado.

§ 1º. A comprovação da fixação de residência e 
domicílio por pelo menos 03 (três) anos deverá ser 
realizada, preferencialmente, com a apresentação 
em original e fotocópia do respectivo comprovante 
dos 03 (três) primeiros meses do ano de serviços de 
consumo, tais como conta de energia elétrica, água 
entre outras ou do IPTU de um por cada ano, sendo 
que na impossibilidade/inexistência dos documentos 
menc ionados ,  a  Admin i s t r ação  ex ig i r á ,  
cumulativamente, 02 (dois) dos documentos abaixo:

a) Atestado ou histórico escolar do titular ou 
dependentes para comprovação que o mesmo 
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estudou em escola localizada no Município de 
Camaçari nos últimos 03 (três) anos;
b) Declaração ou atestado de que reside no Município 
emitido pela respectiva entidade representativa da 
categoria com sede no Município de Camaçari e 
devidamente reconhecida e legalizada perante os 
órgãos oficiais;
c) Declaração de residência do proprietário do imóvel, 
no caso de aluguel, de próprio punho atestando sob 
as penas da lei, que reside, o titular requerente, no 
Município de Camaçari há ao menos 03 (três) anos. 
§ 2º. Fica autorizada a concessão da dispensa do 
pagamento da Verba de Ressarcimento prevista no 
caput deste artigo para o permissionário com renda 
familiar per capita superior àquela prevista no inciso I 
do caput, nas hipóteses em que avaliação 
socioeconômica a ser realizada pela Administração 
Pública concluir pela situação de vulnerabilidade 
social em decorrência de doença grave ou outra 
situação excepcional verificada no núcleo familiar. 

CAPÍTULO V
DAS SANÇÕES 

Art. 18.A infração ao disposto nos artigos 11 e 12, 
incisos IV a VI, desta Lei acarretara ́a aplicação de 
sanção consistente na suspensão das atividades por 
5 (cinco) dias, devendo o permissionário ser 
notificado para, no mesmo período, sanar a 
irregularidade apontada, sob pena de cassação da 
permissão de uso. 

Art. 19.Será cassada a permissão de uso no caso de 
infração ao disposto no artigo 12, incisos I a III, bem 
como na hipótese de o permissionário persistir no 
cometimento de qualquer outra infração às regras 
dispostas nesta lei, observando-se, em qualquer 
situação, o procedimento previsto no artigo 21 desta 
Lei. 

Art. 20.  Fica o Poder Público autorizado a cassar o 
termo de permissão quando verificada inadimplência 
do permissionário no pagamento da Verba de 

Ressarcimento prevista no artigo 14, por prazo 
superior a 90 (noventa) dias. 

Parágrafo único. Em caso de cassação da 
permissão de uso em virtude da inadimplência no 
pagamento da verba de ressarcimento, ficará 
vedada, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a outorga de 
nova permissão ao mesmo comerciante. 

Art. 21.Para a cassação da permissão de uso, devera ́
ser observado o seguinte procedimento: 

I - o permissionário será previamente notificado para, 
querendo, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados do recebimento da notificação, 
devendo constar do respectivo ato as razões da 
imputação;

II - a defesa será apreciada pela Procuradoria-Geral 
do Município de Camaçari, que, na hipótese de não 
acolhimento, recomendara ́ a cassação da permissão 
de uso, tudo mediante ato devidamente 
fundamentado; e

III - o ato que decidir pela cassação da permissão de 
uso será encaminhado ao Secretário Municipal de 
Serviços Públicos, que, acolhendo-o, publicara ́a sua 
decisão no Diário Oficial do Município. 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22.Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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