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LEI Nº 1726/2022
DE 01 DE ABRIL DE 2022

Autoriza o poder executivo a proceder, 
instituição de órgão e unidade 
orçamentária e a abertura de créditos 
adicionais especiais no valor global de 
R$ 975.000,00 (novecentos e setenta e 
cinco mil reais), para os fins que 
especifica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
FAZ SABER que a Câmara municipal de Vereadores 
aprovou, e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º - Fica instituída nova classificação institucional da 
despesa orçamentária do município, estabelecida pela 
Lei Municipal nº 1.707 de 06 de janeiro de 2022, 
conforme detalhamento a seguir:

I – Orgão: 20 – Secretaria da Mulher
     Unidade: 20.20 - Secretaria da Mulher

Art. 2º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a abrir créditos adicionais especiais até o 
valor de R$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil 
reais), ao Orçamento em vigor, para atender à seguinte 
programação:

Art. 2º - Os recursos disponíveis para atender as 
aberturas do Créditos Adicionais Especiais, autorizado 
no artigo 2º desta Lei, são os provenientes de anulação 
total ou parcial de dotação na forma estabelecida no art. 
43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com respaldo e 
fundamento no Art. 167, Inciso VI da Constituição 
Federal, conforme discriminação abaixo:

LEI Nº 1726/2022
DE 01 DE ABRIL DE 2022

Autoriza o poder executivo a proceder, 
instituição de órgão e unidade 
orçamentária e a abertura de créditos 
adicionais especiais no valor global de 
R$ 975.000,00 (novecentos e setenta e 
cinco mil reais), para os fins que 
especifica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
FAZ SABER que a Câmara municipal de Vereadores 
aprovou, e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º - Fica instituída nova classificação institucional da 
despesa orçamentária do município, estabelecida pela 
Lei Municipal nº 1.707 de 06 de janeiro de 2022, 
conforme detalhamento a seguir:

I – Orgão: 20 – Secretaria da Mulher
     Unidade: 20.20 - Secretaria da Mulher

Art. 2º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a abrir créditos adicionais especiais até o 
valor de R$ 975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil 
reais), ao Orçamento em vigor, para atender à seguinte 
programação:

Art. 2º - Os recursos disponíveis para atender as 
aberturas do Créditos Adicionais Especiais, autorizado 
no artigo 2º desta Lei, são os provenientes de anulação 
total ou parcial de dotação na forma estabelecida no art. 
43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com respaldo e 
fundamento no Art. 167, Inciso VI da Constituição 
Federal, conforme discriminação abaixo:

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a reforçar o 
crédito adicional especial de que trata esta lei, nos limites 
e com os recursos abaixo indicados:
 
I – decorrentes de superávit financeiro até o seu limite 
apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, 
Inciso I e §2º da Lei Federal 4.320/64;

II – decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do 
mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II e 
§3º e §4º da Lei Federal 4.320/64;

III – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, 
até o limite de 100% (cem por cento) dos créditos 
orçamentários no orçamento vigente, conforme o 
estabelecido no art.43, Inciso III da Lei Federal 4.320/64, 
e com base no Art.167, Inciso VI da Constituição Federal.

Art. 4º - Autoriza o Poder Executivo a efetivar a inclusão 
e/ou alterações de grupo de despesa, modalidade de 
aplicação e fontes de recursos que não estejam previstos 
nas ações especificadas no artigo 2º desta Lei.

Art. 5º - Ficam alteradas e atualizadas as Metas e 
Prioridades da Administração Municipal para exercício de 
2022, em decorrência do crédito adicional especial 
autorizado nesta Lei.

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

GABINETE DO PREFEITO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, EM 01 DE ABRIL DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO

LEI Nº 1727/2022
DE 01 DE ABRIL DE 2022

Abre ao Orçamento Fiscal do Município, 
crédito adicional especial até o valor de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), para os 
fins que especifica e dá outras providências.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a reforçar o 
crédito adicional especial de que trata esta lei, nos limites 
e com os recursos abaixo indicados:
 
I – decorrentes de superávit financeiro até o seu limite 
apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, 
Inciso I e §2º da Lei Federal 4.320/64;

II – decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do 
mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II e 
§3º e §4º da Lei Federal 4.320/64;

III – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, 
até o limite de 100% (cem por cento) dos créditos 
orçamentários no orçamento vigente, conforme o 
estabelecido no art.43, Inciso III da Lei Federal 4.320/64, 
e com base no Art.167, Inciso VI da Constituição Federal.

Art. 4º - Autoriza o Poder Executivo a efetivar a inclusão 
e/ou alterações de grupo de despesa, modalidade de 
aplicação e fontes de recursos que não estejam previstos 
nas ações especificadas no artigo 2º desta Lei.

Art. 5º - Ficam alteradas e atualizadas as Metas e 
Prioridades da Administração Municipal para exercício de 
2022, em decorrência do crédito adicional especial 
autorizado nesta Lei.

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

GABINETE DO PREFEITO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, EM 01 DE ABRIL DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO

LEI Nº 1727/2022
DE 01 DE ABRIL DE 2022

Abre ao Orçamento Fiscal do Município, 
crédito adicional especial até o valor de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais), para os 
fins que especifica e dá outras providências.
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ADIÇÃO: 

ÓRGÃO UNIDADE  FUNCIONAL / PROGRAMA  
SEGUNDO A 
NATUREZA  

FONTE VALOR (R$)  

20 – 
Secretaria da 

Mulher  

20.20 – 
Secretaria 
da Mulher  

14.122.0014.1005 – 
Qualificação das Instalações – 
Equipamentos, Mobiliários e 
Tecnologia da Informação  

4.4.90 – 
Aplicação 
Direta 

1.500.0000  R$ 250.000,00  

Total da Ação R$ 250.0000,00  

14.122.0014.2007 – 
Administração de Pessoal, 

Encargos e Benefícios  

3.1.90 – 
Aplicação Direta  

1.500.0000  R$ 475.000,00  

3.1.91 – 
Aplicação Direta  

1.500.0000  R$ 20.000,00  

3.3.90 – 
Aplicação Direta  

1.500.0000  R$ 20.000,00  

Total da Ação  R$ 515.000,00  
14.122.0014.2008 – 

Manutenção dos Serviços 
Técnicos e Apoio 

Administrativo  

3.3.90 – 
Aplicação Direta  

1.500.0000  R$ 150.000,00  

Total da Ação  R$ 150.000,00  
14.126.0014.2009 – 

Manutenção de Serviços de 
Tecnologia da Informaçã o e 

Comunicação  

3.3.90 - 
Aplicação Direta  

1.500.0000  R$ 50.000,00  

Total da Ação  R$ 50.000,00  
14.128.0014.2015 – 

Qualificação e Capacitação de 
Recursos Humanos  

3.3.90 - 
Aplicação Direta  

1.500.0000  R$ 10.000,00  

Total da Ação  R$ 10.000,00  

Total da Ad ição  R$ 975.000,00   
 

ANULAÇÃO:  

ÓRGÃO  UNIDADE  
FUNCIONAL / 
PROGRAMA  

SEGUNDO A 
NATUREZA  

FONTE  VALOR (R$)  

15 – 
Secretaria 
Municipal de 
Desenvolvi
mento 
Social e 
Cidadania  

15.15 – Secretaria 
Municipal de 

Desenvolvimento 
Social e Cidadania  

08.122.0014.2007 – 
Administração de 

Pessoal, Encargos e 
Benefícios  

3.1.90 – Aplicação 
Direta  

1.500.0000  R$ 475.000,00  

3.1.91 – Aplicação 
Direta  

1.500.0000  R$ 20. 000,00  

3.3.90 – Aplicação 
Direta  

1.500.0000  R$ 20.000,00  

Total da Ação  R$ 515.0000,00  
08.122.0014.2008 – 

Manutenção dos 
Serviços Técnicos e 
Apoio Administrativo  

3.3.90 – Aplicação 
Direta  

1.500.000  R$ 270.000,00  

Total da Ação  R$ 270.000,00  
08.122.0014.2021 – 

Manutenção e Uso de 
Frota Veicular  

3.3.90 – 
Aplicação 

Direta  
1.500.0000  R$ 90.000,00  

Total da Ação  R$ 90.000,00  
15.37 – FMAS – 
Fundo Municipal 
de Assistência 

Social  

08.131.0014.2010 – 
Publicidade Institucional 
e de Utilidade Pública  

3.3.90 – 
Aplicação 

Direta  
1.500.0000  R$ 100.000,00  

Total da Ação  R$ 100.000,00  

Total da Anulação:  R$ 975.000,00  
 



O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
FAZ SABER que a Câmara municipal de Vereadores 
aprovou, e eu, Prefeito do Município , sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a abrir crédito adicional especial até o valor de 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ao Orçamento em 
vigor, para atender à seguinte programação:

Art. 2º - Os recursos disponíveis para atender a abertura 
do Crédito Adicional Especial, autorizado no artigo 1º 
desta Lei, são os provenientes de anulação total ou 
parcial de dotação na forma estabelecida no art. 43, § 1º, 
Inciso III da Lei 4.320/64, e com respaldo e fundamento 
no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal, conforme 
discriminação abaixo:

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a reforçar o 

crédito adicional especial de que trata esta lei, nos limites 

e com os recursos abaixo indicados:

	
I – decorrentes de superávit financeiro até o seu limite 
apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, 
Inciso I e §2º da Lei Federal 4.320/64;

II – decorrentes do excesso de arrecadação até o limite 
do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II 
e §3º e §4º da Lei Federal 4.320/64;

III – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, 
até o limite de 100% (cem por cento) dos créditos 
orçamentários no orçamento vigente, conforme o 
estabelecido no art.43, Inciso III da Lei Federal 4.320/64, 
e com base no Art.167, Inciso VI da Constituição Federal.

Art. 4º - Autoriza o Poder Executivo a efetivar a inclusão 
e/ou alterações de grupo de despesa, modalidade de 
aplicação e fontes de recursos que não estejam previstos 
na ação especificada no artigo 1º desta Lei.

Art. 5º - Fica alterado e atualizada as Metas e Prioridades 
da Administração Municipal para exercício de 2022, por 
inclusão de nova Ação Orçamentária, no ANEXO I - 
PROGRAMAS FINALÍSTICOS CAMAÇARI da Lei 
Municipal nº 1.698, de 17 de dezembro de 2021, que 
institui o Plano Plurianual - PPA do Município de 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
FAZ SABER que a Câmara municipal de Vereadores 
aprovou, e eu, Prefeito do Município , sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a abrir crédito adicional especial até o valor de 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ao Orçamento em 
vigor, para atender à seguinte programação:

Art. 2º - Os recursos disponíveis para atender a abertura 
do Crédito Adicional Especial, autorizado no artigo 1º 
desta Lei, são os provenientes de anulação total ou 
parcial de dotação na forma estabelecida no art. 43, § 1º, 
Inciso III da Lei 4.320/64, e com respaldo e fundamento 
no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal, conforme 
discriminação abaixo:

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a reforçar o 

crédito adicional especial de que trata esta lei, nos limites 

e com os recursos abaixo indicados:

	
I – decorrentes de superávit financeiro até o seu limite 
apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, 
Inciso I e §2º da Lei Federal 4.320/64;

II – decorrentes do excesso de arrecadação até o limite 
do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II 
e §3º e §4º da Lei Federal 4.320/64;

III – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, 
até o limite de 100% (cem por cento) dos créditos 
orçamentários no orçamento vigente, conforme o 
estabelecido no art.43, Inciso III da Lei Federal 4.320/64, 
e com base no Art.167, Inciso VI da Constituição Federal.

Art. 4º - Autoriza o Poder Executivo a efetivar a inclusão 
e/ou alterações de grupo de despesa, modalidade de 
aplicação e fontes de recursos que não estejam previstos 
na ação especificada no artigo 1º desta Lei.

Art. 5º - Fica alterado e atualizada as Metas e Prioridades 
da Administração Municipal para exercício de 2022, por 
inclusão de nova Ação Orçamentária, no ANEXO I - 
PROGRAMAS FINALÍSTICOS CAMAÇARI da Lei 
Municipal nº 1.698, de 17 de dezembro de 2021, que 
institui o Plano Plurianual - PPA do Município de 

Camaçari – BA para o quadriênio de 2022 a 2025, em 
decorrência do crédito adicional especial autorizado 
nesta Lei, conforme detalhado abaixo:

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

GABINETE DO PREFEITO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, EM 01 DE ABRIL DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO

LEI Nº 1728/2022 
DE 01 DE ABRIL DE 2022

Autoriza o Poder Executivo a proceder, a 
transposição de crédito ao Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social do 
Município, para o exercício financeiro de 
2022, na forma que indica e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a Câmara municipal de Vereadores aprovou, 
e eu, Prefeito do Município , sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a proceder ao Orçamento Fiscal e da 
Seguridade do Município, aprovado pela Lei nº 1.699 de 
17 de dezembro de 2021, que estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o exercício financeiro de 2022, de acordo 
com a definição contida no Lei de Diretrizes 
Orçamentária Nº 1.675 de 22 de junho de 2021 e com 
base no art. 167, da Constituição Federal, transposição 
mediante realocações na organização de um ente 
público, com destinação de recursos de um órgão para 
outro, pelo total ou saldo, conforme detalhamento a 
seguir:

Camaçari – BA para o quadriênio de 2022 a 2025, em 
decorrência do crédito adicional especial autorizado 
nesta Lei, conforme detalhado abaixo:

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

GABINETE DO PREFEITO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, EM 01 DE ABRIL DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO

LEI Nº 1728/2022 
DE 01 DE ABRIL DE 2022

Autoriza o Poder Executivo a proceder, a 
transposição de crédito ao Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social do 
Município, para o exercício financeiro de 
2022, na forma que indica e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a Câmara municipal de Vereadores aprovou, 
e eu, Prefeito do Município , sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a proceder ao Orçamento Fiscal e da 
Seguridade do Município, aprovado pela Lei nº 1.699 de 
17 de dezembro de 2021, que estima a Receita e Fixa a 
Despesa para o exercício financeiro de 2022, de acordo 
com a definição contida no Lei de Diretrizes 
Orçamentária Nº 1.675 de 22 de junho de 2021 e com 
base no art. 167, da Constituição Federal, transposição 
mediante realocações na organização de um ente 
público, com destinação de recursos de um órgão para 
outro, pelo total ou saldo, conforme detalhamento a 
seguir:
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ADIÇÃO : 

ÓRGÃO  UNIDADE  
FUNCIONAL / 
PROGRAMA  

SEGUNDO A 
NATUREZA  

FONTE VALOR (R$)  

20 – Secretaria 
da Mulher  

20.20 – Secretaria 
da Mulher  

14.422.0004.4079 
– Promoção de 

Políticas Públicas 
para as Mulheres  

3.3.90 – Aplicação 
Direta 
 

1.500.0000  R$ 1.000.000,00   

 Total da Ação  R$ 1.000.000,00   

Total da Adição   R$ 1.000.000,00   
 

ANULAÇÃO:  

ÓRGÃO  UNIDADE  
FUNCIONAL / 
PROGRAMA  

SEGUNDO A 
NATUREZA  

FONTE  VALOR (R$)  

15 – Secretaria 
Municipal de 

Desenvolvimento 
Social e Cidadania  

15.15. –
Secretaria de 

Desenvolvimento 
Social e 

Cidadania  

08.306.0004.4045 
– Funcionamento 

do Banco de 
Alimentos  

3.3.90 – 
Aplicação 

Direta  
 

1.500.0000  R$ 1.000.000,00   

 Total da Ação  R$ 1.000.000,00   

Total da Anulação :  R$ 1.000.000,00   
 

PROGRAMA: DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TODOS 

OBJETIVO: 

PROMOVER A ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO ENQUANTO 
POLÍTICA DE DIREITO A TODAS AS PESSOAS, DE CARÁTER NÃO 
CONTRIBUTIVO, DEVENDO PROVER MÍNIMOS SOCIAIS PARA 
SEGMENTOS EXCLUÍDOS E EM VULNERABILIDADE, ARTICULANDO-SE 
COM AS DEMAIS POLÍTICAS SETORIAIS, COM VISTAS AO 
ENFRENTAMENTO DA POBREZA, MEDIANTE O SISTEMA DE PROTEÇÃO 
SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS AOS USUÁRIOS, ATUANDO NA 
PREVENÇÃO E A DIMINUIÇÃO DOS ÍNDICES DE SITUAÇÕES DE 
VULNERABILIDADES DOS MUNICÍPES DE CAMAÇARI. 

DESCRIÇÃO DA META: 
FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO, A AUTONOMIA, A INCLUSÃO E A 
FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS E INDIVIDUOS. 

Ação Orçamentária 

AÇÃO:  PROMOÇÃO DE POLITÍCAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES 

Descrição da Ação: 

PROMOVER AÇÕES DE POLITÍCAS PUBLICAS BENEFICIANDO A 
MULHER, SUA FAMÍLIA E A COMUNIDADE, CRIAR E FORTALECER 
MECANISMOS DE DEFESA DOS SEUS DIREITOS, EM QUE TODAS 
ESTEJAM REPRESENTADAS - MULHERES ÍNDIAS, NEGRAS, LÉSBICAS, 
IDOSAS, JOVENS MULHERES, COM DEFICIÊNCIA, CIGANAS, 
PROFISSIONAIS DO SEXO, RURAIS, URBANAS, ENTRE OUTRAS – E 
PARTICIPEM, ATIVAMENTE, EM SUA LOCALIDADES. 

Produto: POLITÍCA PÚBLICA PROMOVIDA 

Unidade de Medida PERCENTUAL 

Quantidade  100 

Localizador MUNICÍPIO 

 

ORIGEM: 

ÓRGÃO UNIDADE FUNCIONAL / PROGRAMA 

15 Secretaria de 
Desenvolvimento 

Social e Cidadania  

15.37 FMAS - Fundo 
Municipal de Assistência 

Social   

08.244.0004.1151 – Estruturação do 
Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher - CRAM 
08.244.0004.2085 – Funcionamento 
do Centro de Refe rência de 
Atendimento da Mulher  

 



Art. 2º - As modificações de Categoria de Programações 
Orçamentárias, decorrentes da Transposição autorizada 
por esta Lei, ficam consignadas à Estrutura de Custos 
dos Órgãos/Secretarias a que se referem e incorporadas 
ao Quadro de Detalhamento da Despesa das respectivas 
Unidades Orçamentárias.

Art. 3º - Em decorrência da transposição ora autorizado, 
ficam alterados e atualizados os Anexos da Lei nº 1.698, 
de 17 de dezembro de 2021 que institui o Plano 
Plurianual 2021/2025 e das Leis de Diretrizes 
Orçamentárias e Orçamentária Anual para exercício 
financeiro de 2022, aprovados pelas Leis nº 1.675/2021 
e 1.699/2021, respectivamente, conforme detalhamento 
constante nesta Lei.

Art. 4º - Fica a contabilidade municipal autorizada a 
efetuar os registros necessários à execução desta Lei.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, EM 01 DE ABRIL DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

LEI Nº 1729/2022
 DE 01 DE ABRIL DE 2022

Abre ao Orçamento Fiscal do Município, 
crédito adicional especial até o valor de 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 
para os fins que especifica e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
FAZ SABER que a Câmara municipal de Vereadores 
aprovou, e eu, Prefeito do Município , sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a abrir crédito adicional especial até o valor de 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ao Orçamento em 
vigor, para atender à seguinte programação:

Art. 2º - As modificações de Categoria de Programações 
Orçamentárias, decorrentes da Transposição autorizada 
por esta Lei, ficam consignadas à Estrutura de Custos 
dos Órgãos/Secretarias a que se referem e incorporadas 
ao Quadro de Detalhamento da Despesa das respectivas 
Unidades Orçamentárias.

Art. 3º - Em decorrência da transposição ora autorizado, 
ficam alterados e atualizados os Anexos da Lei nº 1.698, 
de 17 de dezembro de 2021 que institui o Plano 
Plurianual 2021/2025 e das Leis de Diretrizes 
Orçamentárias e Orçamentária Anual para exercício 
financeiro de 2022, aprovados pelas Leis nº 1.675/2021 
e 1.699/2021, respectivamente, conforme detalhamento 
constante nesta Lei.

Art. 4º - Fica a contabilidade municipal autorizada a 
efetuar os registros necessários à execução desta Lei.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, EM 01 DE ABRIL DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

LEI Nº 1729/2022
 DE 01 DE ABRIL DE 2022

Abre ao Orçamento Fiscal do Município, 
crédito adicional especial até o valor de 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 
para os fins que especifica e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
FAZ SABER que a Câmara municipal de Vereadores 
aprovou, e eu, Prefeito do Município , sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a abrir crédito adicional especial até o valor de 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ao Orçamento em 
vigor, para atender à seguinte programação:

Art. 2º - Os recursos disponíveis para atender a abertura 
do Crédito Adicional Especial, autorizado no artigo 1º 
desta Lei, são os provenientes de anulação total ou 
parcial de dotação na forma estabelecida no art. 43, § 1º, 
Inciso III da Lei 4.320/64, e com respaldo e fundamento 
no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal, conforme 
discriminação abaixo:

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a reforçar o 
crédito adicional especial de que trata esta lei, nos limites 
e com os recursos abaixo indicados:

	
I – decorrentes de superávit financeiro até o seu limite 
apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, 
Inciso I e §2º da Lei Federal 4.320/64;

II – decorrentes do excesso de arrecadação até o limite 
do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso 
II e §3º e §4º da Lei Federal 4.320/64;

III – decorrentes de anulação parcial ou total de 
dotações, até o limite de 100% (cem por cento) dos 
créditos orçamentários no orçamento vigente, conforme 
o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei Federal 
4.320/64, e com base no Art.167, Inciso VI da 
Constituição Federal.

Art. 4º - Autoriza o Poder Executivo a efetivar a inclusão 
e/ou alterações de grupo de despesa, modalidade de 
aplicação e fontes de recursos que não estejam 
previstos na ação especificada no artigo 1º desta Lei.

Art. 5º - Ficam alteradas e atualizadas as Metas e 
Prioridades da Administração Municipal para exercício 
de 2022, em decorrência do crédito adicional especial 
autorizado nesta Lei.

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

GABINETE DO PREFEITO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, EM 01 DE ABRIL DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO

Art. 2º - Os recursos disponíveis para atender a abertura 
do Crédito Adicional Especial, autorizado no artigo 1º 
desta Lei, são os provenientes de anulação total ou 
parcial de dotação na forma estabelecida no art. 43, § 1º, 
Inciso III da Lei 4.320/64, e com respaldo e fundamento 
no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal, conforme 
discriminação abaixo:

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a reforçar o 
crédito adicional especial de que trata esta lei, nos limites 
e com os recursos abaixo indicados:

	
I – decorrentes de superávit financeiro até o seu limite 
apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, 
Inciso I e §2º da Lei Federal 4.320/64;

II – decorrentes do excesso de arrecadação até o limite 
do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso 
II e §3º e §4º da Lei Federal 4.320/64;

III – decorrentes de anulação parcial ou total de 
dotações, até o limite de 100% (cem por cento) dos 
créditos orçamentários no orçamento vigente, conforme 
o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei Federal 
4.320/64, e com base no Art.167, Inciso VI da 
Constituição Federal.

Art. 4º - Autoriza o Poder Executivo a efetivar a inclusão 
e/ou alterações de grupo de despesa, modalidade de 
aplicação e fontes de recursos que não estejam 
previstos na ação especificada no artigo 1º desta Lei.

Art. 5º - Ficam alteradas e atualizadas as Metas e 
Prioridades da Administração Municipal para exercício 
de 2022, em decorrência do crédito adicional especial 
autorizado nesta Lei.

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

GABINETE DO PREFEITO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, EM 01 DE ABRIL DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO
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DESTINO:  

ÓRGÃO UNIDADE FUNCIONAL / PROGRAMA  

20 – Secretaria da 
Mulher 

20.20 – Secretaria da 
Mulher 

08.244.0004.1151 – Estruturação do 
Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher - CRAM 
08.244.0004.2085 – Funcionament o 
do Centro de Referência de 
Atendimento da Mulher  

 

ADIÇÃO : 

ÓRGÃO  UNIDADE  
FUNCIONAL / 
PROGRAMA  

SEGUNDO A 
NATUREZA  

FONTE  VALOR (R$)  

09 - Secretaria 
Municipal de 

Esporte, Lazer e 
Juventude  

0909 - Secretaria 
Municipal de 

Esporte , Lazer e 
Juventude  

27.812.0006.119
3 – Melhoria na 
Infraestrutura do 
Espaço Esportivo  

3.3.90 – Aplicação 
Direta  

1.500.0000  R$ 260.000,00  

4.4.90 – Aplicação 
Direta  

1.500.0000  R$ 240.000,00  

Total da Ação  R$ 500.000,00  

Total da Adição   R$ 500.000,00  
 

ANULAÇÃO:  

ÓRGÃO  UNIDADE  
FUNCIONAL / 
PROGRAMA  

SEGUNDO A 
NATUREZA  

FONTE  VALOR (R$)  

09 - 
Secretaria 
Municipal 

de Esporte, 
Lazer e 

Juventude  

0909 - Secret aria 
Municipal de 

Esporte, Lazer e 
Juventude  

27.812.0006.4042 –
Desenvolvimento de 
Eventos Esportivos e 

Recreativos  

3.3.90 – 
Aplicação Direta  

1.500.0000  R$ 260.000,00  

Total da Ação  R$ 260.000,00  

04.122.0014.1005 – 
Qualificação das 

Instalações – 
Equipa mentos, 
mobiliários e 
tecnologia da 
informação  

4.4.90 – 
Aplicação Direta  

1.500.0000  R$ 240.000,00  

Total da Ação  R$ 240.000,00  

Total da Anulação:  R$ 500.000,00  
 



LEI Nº 1730/2022
DE 01 DE ABRIL DE 2022

Abre ao Orçamento Fiscal do Município, 
crédito adicional especial até o valor de 
R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta 
mil reais), para os fins que especifica e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a Câmara municipal de Vereadores aprovou, 
e eu, Prefeito do Município , sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a abrir crédito adicional especial até o valor de 
R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), ao 
Orçamento em vigor, para atender à seguinte 
programação:

Art. 2º - Os recursos disponíveis para atender a abertura 
do Crédito Adicional Especial, autorizado no artigo 1º 
desta Lei, são os provenientes de anulação total ou 
parcial de dotação na forma estabelecida no art. 43, § 1º, 
Inciso III da Lei 4.320/64, e com respaldo e fundamento 
no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal, conforme 
discriminação abaixo:

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a reforçar o 
crédito adicional especial de que trata esta lei, nos limites 
e com os recursos abaixo indicados:

	
I – decorrentes de superávit financeiro até o seu limite 
apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, 
Inciso I e §2º da Lei Federal 4.320/64;

II – decorrentes do excesso de arrecadação até o limite 
do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II 
e §3º e §4º da Lei Federal 4.320/64;

III – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, 
até o limite de 100% (cem por cento) dos créditos 
orçamentários no orçamento vigente, conforme o 
estabelecido no art.43, Inciso III da Lei Federal 4.320/64, 
e com base no Art.167, Inciso VI da Constituição Federal.

Art. 4º - Autoriza o Poder Executivo a efetivar a inclusão 
e/ou alterações de grupo de despesa, modalidade de 
aplicação e fontes de recursos que não estejam previstos 
na ação especificada no artigo 1º desta Lei.

LEI Nº 1730/2022
DE 01 DE ABRIL DE 2022

Abre ao Orçamento Fiscal do Município, 
crédito adicional especial até o valor de 
R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta 
mil reais), para os fins que especifica e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER que a Câmara municipal de Vereadores aprovou, 
e eu, Prefeito do Município , sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal 
autorizado a abrir crédito adicional especial até o valor de 
R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), ao 
Orçamento em vigor, para atender à seguinte 
programação:

Art. 2º - Os recursos disponíveis para atender a abertura 
do Crédito Adicional Especial, autorizado no artigo 1º 
desta Lei, são os provenientes de anulação total ou 
parcial de dotação na forma estabelecida no art. 43, § 1º, 
Inciso III da Lei 4.320/64, e com respaldo e fundamento 
no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal, conforme 
discriminação abaixo:

Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a reforçar o 
crédito adicional especial de que trata esta lei, nos limites 
e com os recursos abaixo indicados:

	
I – decorrentes de superávit financeiro até o seu limite 
apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, 
Inciso I e §2º da Lei Federal 4.320/64;

II – decorrentes do excesso de arrecadação até o limite 
do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II 
e §3º e §4º da Lei Federal 4.320/64;

III – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, 
até o limite de 100% (cem por cento) dos créditos 
orçamentários no orçamento vigente, conforme o 
estabelecido no art.43, Inciso III da Lei Federal 4.320/64, 
e com base no Art.167, Inciso VI da Constituição Federal.

Art. 4º - Autoriza o Poder Executivo a efetivar a inclusão 
e/ou alterações de grupo de despesa, modalidade de 
aplicação e fontes de recursos que não estejam previstos 
na ação especificada no artigo 1º desta Lei.

Art. 5º - Fica alterado e atualizada as Metas e Prioridades 
da Administração Municipal para exercício de 2022, por 
inclusão de nova Ação Orçamentária, no ANEXO I - 
PROGRAMAS FINALÍSTICOS CAMAÇARI da Lei 
Municipal nº 1.698, de 17 de dezembro de 2021, que 
institui o Plano Plurianual - PPA do Município de 
Camaçari – BA para o quadriênio de 2022 a 2025, em 
decorrência do crédito adicional especial autorizado 
nesta Lei, conforme detalhado abaixo:

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

GABINETE DO PREFEITO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, EM 01 DE ABRIL DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO 7733/2022
DE 01 DE ABRIL DE 2022

D i s p õ e  s o b r e  a s  n o r m a s  q u e  
regulamentam o artigo 3º da Lei Municipal 
nº. 1707 de 06 de janeiro de 2022 e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação 
do art. 3º da Lei Municipal nº. 1707 de 06 de janeiro de 
2022 que dispõe sobre a percepção de gratificação por 
produtividade pelos fiscais de serviços públicos lotados 
na Secretaria de Serviços Públicos – SESP;

CONSIDERANDO o interesse público e a necessidade 
administrativa.

DECRETA

Art. 1º. Este decreto dispõe sobre as normas que 
regulamentam o artigo 3º da Lei Municipal nº. 1707 de 06 
de janeiro de 2022, bem como o art. 2º da Lei Municipal 
nº. 739 de 14 de junho de 2006 e suas alterações, que 
trata da fiscalização, atividade essencial do município, a 

Art. 5º - Fica alterado e atualizada as Metas e Prioridades 
da Administração Municipal para exercício de 2022, por 
inclusão de nova Ação Orçamentária, no ANEXO I - 
PROGRAMAS FINALÍSTICOS CAMAÇARI da Lei 
Municipal nº 1.698, de 17 de dezembro de 2021, que 
institui o Plano Plurianual - PPA do Município de 
Camaçari – BA para o quadriênio de 2022 a 2025, em 
decorrência do crédito adicional especial autorizado 
nesta Lei, conforme detalhado abaixo:

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

GABINETE DO PREFEITO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, EM 01 DE ABRIL DE 2022.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO 7733/2022
DE 01 DE ABRIL DE 2022

D i s p õ e  s o b r e  a s  n o r m a s  q u e  
regulamentam o artigo 3º da Lei Municipal 
nº. 1707 de 06 de janeiro de 2022 e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação 
do art. 3º da Lei Municipal nº. 1707 de 06 de janeiro de 
2022 que dispõe sobre a percepção de gratificação por 
produtividade pelos fiscais de serviços públicos lotados 
na Secretaria de Serviços Públicos – SESP;

CONSIDERANDO o interesse público e a necessidade 
administrativa.

DECRETA

Art. 1º. Este decreto dispõe sobre as normas que 
regulamentam o artigo 3º da Lei Municipal nº. 1707 de 06 
de janeiro de 2022, bem como o art. 2º da Lei Municipal 
nº. 739 de 14 de junho de 2006 e suas alterações, que 
trata da fiscalização, atividade essencial do município, a 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
01 de Abril de 2022 - Ano XIX

Nº 1881 - 2º Caderno - Pagina. 05 de 11

ADIÇÃO : 

ÓRGÃO  UNIDADE  
FUNCIONAL / 
PROGRAMA  

SEGUNDO A 
NATUREZA  

FONTE VALOR (R$)  

21 – Secretaria 
Municipal de 

Desenvolvimento 
da Agricultura e 

Pesca 

2121 - Secretaria 
Municipal de 

Desenvolvimento 
da Agricultura e 

Pesca  

20.331.0011.4078 – 
Concessão de 

Incentivo Financeiro 
no âmbito do Mais 

Pesca  

3.3.90 – 
Aplicação Direta  
 

1.500.0000  R$ 550.000,00  

 Total da Ação  R$ 550.000,00  

Total da Adição   R$ 550.000,00  
 

ANULAÇÃO:  

ÓRGÃO  UNIDADE  
FUNCIONAL / 
PROGRAMA  

SEGUNDO A 
NATUREZA  

FONTE VALOR (R$)  

21 – Secretaria 
Municipal de 

Desenvolvimento 
da Agricultura e 

Pesca 

2121 - Secretaria 
Municipal de 

Desenvolvimento 
da Agricultura e 

Pesca 

20.331.0011.2070 – 
Fornecimento de 

Epi’s para  
Pescadores e 
Marisqueiras  

3.3.90 – 
Aplicação Direta  

 
1.500.0000  R$ 550.000,00  

 Total da Ação  R$ 550.000,00  

Total da Anulação :  R$ 550.00 0,00 
 

PROGRAMA: DINAMISMO ECONÔMICO E OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA 

OBJETIVO: 
POTENCIALIZAR O PROGRAMA DE INCENTIVO A ATIVIDADE PESQUEIRA 
NO MUNICÍPIO - MAIS PESCA 

DESCRIÇÃO DA META: 
OBTER CRESCIMENTO ANUAL MÍNIMO DE 10 % AO ANO NO NÚMERO DE 
BENEFICIÁRIOS E REALIZAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA MELHOR 
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES. 

Ação Orçamentária 

AÇÃO:  CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO MAIS PESCA 

Descrição da Ação: 

CONCEDER INCENTIVO FINANCEIRO PARA PESCADOR OU 
MARISQUEIRO ARTESANAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MAIS PESCA, 
INSTITUÍDO NA LEI Nº 1584/2019 DE 13 DE JUNHO DE 2019, QUE TEM 
COMO OBJETIVO REALIZAR AÇÕES E PROJETOS, VISANDO À 
VALORIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA ATIVIDADE 
PESQUEIRA ARTESANAL E AFINS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI 

Produto: PESCADOR E MARISQUEIRO (A) BENEFICIADO 

Unidade de Medida UNIDADE 

Quantidade  800 

Localizador MUNICÍPIO 

 

DECRETOS



ser desenvolvida pelo Fiscal de Serviços Públicos.

Art. 2º. As disposições da Lei Municipal nº. 739 de 14 de 
junho de 2006 e suas alterações, em especial atenção o 
pagamento de Gratificação por produtividade fiscal, se 
aplicam, no que couber, ao servidor ocupante do cargo 
efetivo de Fiscal de Serviços Públicos, lotados na 
Secretaria de Serviços Públicos – SESP, assim definido 
no Quadro de Pessoal da Administração Direta 
Municipal, previsto Anexo I, da Lei nº 874/2008 e suas 
alterações.

Art. 3º. Para fins da validação dos documentos 
comprobatórios, indicada no §2º do artigo 2º da Lei 
Municipal nº. 739 de 14 de junho de 2006 e suas 
alterações, o Poder Executivo adotará, no prazo de 60 
(sessenta) dias a prática dos atos necessários para 
criação da Junta de Julgamento da SESP.

§1º. Até que seja instituída a Junta de Julgamento 
indicada no caput deste artigo, a validação dos 
documentos comprobatórios será realizada por 
comissão especial designada pelo Secretário da pasta.

§ 2º. A comissão especial de que trata o parágrafo 
anterior, será formada por 3 membros, sendo, no 
mínimo, 1/3 do quadro de servidores efetivos.

§3º. A portaria que designar a comissão especial terá 
validade de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogada 
por igual período.

§4º. Os membros da comissão especial farão jus ao 
pagamento de JETON conforme tabela especificada no 
Anexo IV deste Decreto.

Art. 4º. A gratificação por produtividade fiscal é uma 
vantagem individual e variável, devida mensal e 
exclusivamente ao ocupante do cargo de Fiscal de 
Serviços Públicos lotado na Secretaria de Serviços 
Públicos – SESP, quando em efetivo exercício do cargo, 
observados:

I – 500 pontos da gratificação por produtividade dar-se-
ão em função do esforço individual e 500 pontos dar-se-
ão em função do esforço coletivo (em ações fiscais 
realizadas em dupla ou equipe), aferidos através do 
cumprimento efetivo de tarefas típicas da função, como 
pareceres, apuração de denúncia, e demais atividades 
que possam conduzir ao procedimento fiscal, de acordo 
com a tabela de serviços constante do Anexo I deste 
Decreto.
II – Serão aplicados e descontados, na pontuação da 
produtividade, pontos negativos, no caso do 
descumprimento de ações previstas ou atividades 
realizadas em desconformidade, definidas no Anexo I.

§1º. Não computados pontos por produtividade ou 
havendo aplicação de pontos negativos, poderá o fiscal 
justificar a manutenção dos pontos por pedido escrito, e 
caso aceito pela Comissão Especial ou Junta de 
Julgamento, será encaminhado para o pagamento 
equivalente até o mês subsequente.

ser desenvolvida pelo Fiscal de Serviços Públicos.

Art. 2º. As disposições da Lei Municipal nº. 739 de 14 de 
junho de 2006 e suas alterações, em especial atenção o 
pagamento de Gratificação por produtividade fiscal, se 
aplicam, no que couber, ao servidor ocupante do cargo 
efetivo de Fiscal de Serviços Públicos, lotados na 
Secretaria de Serviços Públicos – SESP, assim definido 
no Quadro de Pessoal da Administração Direta 
Municipal, previsto Anexo I, da Lei nº 874/2008 e suas 
alterações.

Art. 3º. Para fins da validação dos documentos 
comprobatórios, indicada no §2º do artigo 2º da Lei 
Municipal nº. 739 de 14 de junho de 2006 e suas 
alterações, o Poder Executivo adotará, no prazo de 60 
(sessenta) dias a prática dos atos necessários para 
criação da Junta de Julgamento da SESP.

§1º. Até que seja instituída a Junta de Julgamento 
indicada no caput deste artigo, a validação dos 
documentos comprobatórios será realizada por 
comissão especial designada pelo Secretário da pasta.

§ 2º. A comissão especial de que trata o parágrafo 
anterior, será formada por 3 membros, sendo, no 
mínimo, 1/3 do quadro de servidores efetivos.

§3º. A portaria que designar a comissão especial terá 
validade de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogada 
por igual período.

§4º. Os membros da comissão especial farão jus ao 
pagamento de JETON conforme tabela especificada no 
Anexo IV deste Decreto.

Art. 4º. A gratificação por produtividade fiscal é uma 
vantagem individual e variável, devida mensal e 
exclusivamente ao ocupante do cargo de Fiscal de 
Serviços Públicos lotado na Secretaria de Serviços 
Públicos – SESP, quando em efetivo exercício do cargo, 
observados:

I – 500 pontos da gratificação por produtividade dar-se-
ão em função do esforço individual e 500 pontos dar-se-
ão em função do esforço coletivo (em ações fiscais 
realizadas em dupla ou equipe), aferidos através do 
cumprimento efetivo de tarefas típicas da função, como 
pareceres, apuração de denúncia, e demais atividades 
que possam conduzir ao procedimento fiscal, de acordo 
com a tabela de serviços constante do Anexo I deste 
Decreto.
II – Serão aplicados e descontados, na pontuação da 
produtividade, pontos negativos, no caso do 
descumprimento de ações previstas ou atividades 
realizadas em desconformidade, definidas no Anexo I.

§1º. Não computados pontos por produtividade ou 
havendo aplicação de pontos negativos, poderá o fiscal 
justificar a manutenção dos pontos por pedido escrito, e 
caso aceito pela Comissão Especial ou Junta de 
Julgamento, será encaminhado para o pagamento 
equivalente até o mês subsequente.

 §2º. O fiscal de serviços públicos, quando em exercício 
de função de gerenciamento ou assessoramento nas 
unidades da SESP, receberá 100% (cem por cento) da 
gratificação por produtividade fiscal, dispensado o 
computo de pontos previsto no Anexo I.

Art. 5º. Os pontos remanescentes acumulados poderão 
ser utilizados pelo ocupante do Cargo de Fiscal de 
serviços públicos, no mês imediatamente subsequente, 
limitados a 300 (trezentos) pontos.

Art. 6º. A apuração do valor da produtividade ficará a 
cargo da Junta de Julgamento da Secretaria de Serviços 
Públicos, que se reunirá até o dia 10 do mês 
subsequente para homologação dos relatórios e 
encaminhamento ao setor responsável pelo 
processamento do pagamento.

§1º. Enquanto não instituída a Junta de Julgamento 
indicada no caput deste artigo, a apuração do valor da 
produtividade ficará a cargo da Comissão especial 
descrita no art. 3º deste Decreto.

§2º. Até o primeiro dia útil do mês subsequente da 
apuração, os supervisores encaminharão os relatórios 
de produtividade dos agentes fiscais, assim entendido 
como o registro de todas as tarefas realizadas pelo fiscal, 
constantes no Anexo I deste Decreto.

§3º. A Junta de Julgamento ou a Comissão Especial, 
será comunicada das condutas e deliberações 
processuais que incorreram em pontuação negativa 
prevista no Anexo I deste Decreto, que serão 
computadas e calculadas o seu valor correspondente, 
para serem descontados no mês da apuração.

§4º. Para fins de apuração dos pontos serão 
considerados documentos comprobatórios dos atos 
fiscais aqueles elencados no Anexo II deste Decreto.

§5º. Para o pagamento da gratificação por produtividade 
inerente ao 13º (décimo terceiro) salário, tomar-se-á 
como base de cálculo a média aritmética dos últimos 12 
(doze) meses.

Art. 7º. A indenização específica a título de ajuda de 
custo para transporte em trabalho, será no valor de 
R$946,42 (novecentos e quarenta e seis reais e 
quarenta e dois centavos) mensais, pagos através da 
folha de pagamento, após assinatura do fiscal do Termo 
de Adesão, conforme Anexo III deste regulamento e 
apresentação do Relatório de Produtividade mensal.

§1º. O Termo de Adesão disposto no caput deste artigo, 
será efetuado pela Diretoria a qual o fiscal esteja 
vinculado, referendado pelo titular da Secretaria de 
Serviços Públicos – SESP, e encaminhado à Secretaria 
de Administração para o seu fiel cumprimento.

§2º. O Termo de Adesão não será rescindido fora do 
prazo de seu vencimento, salvo se em benefício das 
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atividades de competência da Secretaria de Serviços 
Públicos – SESP, por ato unilateral de seu titular.

Art. 8º. O Fiscal de serviços Públicos quando designado 
por ato do Secretário de Serviços Públicos para a 
realização de atividades especiais e/ou para 
composição de grupos de trabalho temporário, terá a 
produtividade computada como de efetivo exercício de 
fiscalização, durante o período de realização dessas 
tarefas.

Art. 9º. Cabe ao Secretário de Serviços Públicos do 
Município resolver os casos omissos e estabelecer 
orientações e atos complementares acerca de matéria 
deste regulamento.

Art.  10. O plantão fiscal será executado às sextas-
feiras, sábados, domingos e feriados nos seguintes 
horários:

I – Sextas-feiras das 19h00min às 01h00min;
II – Sábados:
a) primeiro plantão das 08h00min às 14h00min
b) segundo plantão das 19h00min às 01h00min
III – Domingos e feriados:
a) primeiro plantão das 08h00min às 14h00min
b) segundo plantão das 16h00min às 22h00min
§1º. A atividade de plantão é obrigatória e a escala será 
definida pela Diretoria competente em conjunto com a 
Gerência de Fiscalização, sendo que cada agente fiscal 
deverá realizar, no mínimo, 01 (um) e no máximo, 03 
(três) plantões por mês.
§2º. O agente fiscal que cumprir sua carga horária de 
trabalho regular nos dias úteis, terá o plantão 
remunerado como jornada extraordinária.
§3º. Para fins de apuração da pontuação atribuída a 
participação em plantões, a Diretoria competente emitirá 
relatório atestando a participação ou não do agente fiscal 
no plantão para o qual foi escalado.
§4º. O fiscal de serviços públicos, quando em exercício 
de função de gerenciamento ou assessoramento nas 
unidades da SESP, terá que cumprir, no mínimo 01 (um) 
plantão fiscal no mês, vedado o cômputo da jornada para 
fins de recebimento de horas extras, bem como 
observando-se o disposto no §2º, art.4º deste Decreto.

Art. 11. A diligência fiscal ocorrerá com no mínimo 02 
(dois) agentes fiscais, ou 01 (um) agente fiscal e 01 (um) 
auxiliar, servidor lotado na Diretoria respectiva, sendo 
obrigatório o rodízio dos agentes fiscais sobre cada zona 
geográfica de atuação, a ocorrer em periodicidade não 
superior a 03 (três) meses por zona.
Parágrafo único. O servidor auxiliar que trabalhar em 
plantão fiscal, terá sua jornada remunerada de acordo 
como regime geral dos servidores públicos do Município 
de Camaçari.

Art. 12. Não se aplica aos Fiscais de Serviços Públicos, 
lotados na Secretaria de Serviços Públicos, as 
disposições do Decreto Municipal nº. 4257/2006.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
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GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM  01 DE ABRIL 
DE 2022.  

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
  PREFEITO

ANEXO I

TABELAS DE PRODUTIVIDADE FISCAL

1. Para atender solicitação ou para apurar denúncia;

2. Quando se exaure em si mesma (sanada a 

irregularidade ou a infração ou conduzindo a uma ação 

fiscal)

3. Curso promovido ou apoiado pela Prefeitura Municipal 

de Camaçari 

ANEXO II 

TABELA DE DOCUMENTOS OU ATOS 

COMPROBATÓRIOS PARA COMPOSIÇÃO DE 

RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, EM  01 DE ABRIL 
DE 2022.  

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
  PREFEITO

ANEXO I

TABELAS DE PRODUTIVIDADE FISCAL

1. Para atender solicitação ou para apurar denúncia;

2. Quando se exaure em si mesma (sanada a 

irregularidade ou a infração ou conduzindo a uma ação 

fiscal)

3. Curso promovido ou apoiado pela Prefeitura Municipal 

de Camaçari 

ANEXO II 

TABELA DE DOCUMENTOS OU ATOS 

COMPROBATÓRIOS PARA COMPOSIÇÃO DE 

RELATÓRIO DE PRODUTIVIDADE 

Diário Oficial do

MUNICÍPIO
CAMAÇARI

Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
01 de Abril de 2022 - Ano XIX

Nº 1881 - 2º Caderno - Pagina. 07 de 11



ANEXO III

TERMO DE ADESÃO

Pelo presente termo, em que são partes, de um 
lado, a Secretaria de Serviços Públicos - SESP, 
doravante designada por SESP, aqui 
representada pelo titular da Diretoria 
...................................................., integrando a 
estrutura da Prefeitura Municipal de Camaçari - 
PMC, e de outro lado o Serv idor :  
..........................................................................
. . . . .  C a d a s t r o  n º  
...................................................., doravante 
designado por FISCAL, ocupante do Cargo de 
Fiscal de Serviços Públicos da SESP, residente 
à Rua........................................................ 
..........................................................................
....................................................nº..........., 
Bairro................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  C i d a d e  
.......................................... do Estado da Bahia, 
telefone nº ........................................, e-mail 
......................................................................, 
têm entre si, justo e acertada a adesão a este 
documento, regido pelas seguintes cláusulas e 
condições: 
Cláusula Primeira. O objeto da presente 
adesão é o pagamento de indenização 
específica ao FISCAL, a título de ajuda de custo 
para transporte em trabalho, conforme o 
disposto no Art. 7º. do Decreto nº xxxx/2022, 
que regulamenta o artigo 3º da Lei Municipal nº. 
1707 de 06 de janeiro de 2022. 
Cláusula Segunda. O FISCAL acima 
identificado, assume inteira responsabilidade 
pelo transporte utilizado para a realização de 
suas tarefas, prescindindo da utilização de 
quaisquer veículos que atendem à SESP ou a 
Prefeitura. 
Cláusula Terceira. A responsabilidade pelo 
cumprimento ou não, da programação das 

ANEXO III

TERMO DE ADESÃO

Pelo presente termo, em que são partes, de um 
lado, a Secretaria de Serviços Públicos - SESP, 
doravante designada por SESP, aqui 
representada pelo titular da Diretoria 
...................................................., integrando a 
estrutura da Prefeitura Municipal de Camaçari - 
PMC, e de outro lado o Serv idor :  
..........................................................................
. . . . .  C a d a s t r o  n º  
...................................................., doravante 
designado por FISCAL, ocupante do Cargo de 
Fiscal de Serviços Públicos da SESP, residente 
à Rua........................................................ 
..........................................................................
....................................................nº..........., 
Bairro................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  C i d a d e  
.......................................... do Estado da Bahia, 
telefone nº ........................................, e-mail 
......................................................................, 
têm entre si, justo e acertada a adesão a este 
documento, regido pelas seguintes cláusulas e 
condições: 
Cláusula Primeira. O objeto da presente 
adesão é o pagamento de indenização 
específica ao FISCAL, a título de ajuda de custo 
para transporte em trabalho, conforme o 
disposto no Art. 7º. do Decreto nº xxxx/2022, 
que regulamenta o artigo 3º da Lei Municipal nº. 
1707 de 06 de janeiro de 2022. 
Cláusula Segunda. O FISCAL acima 
identificado, assume inteira responsabilidade 
pelo transporte utilizado para a realização de 
suas tarefas, prescindindo da utilização de 
quaisquer veículos que atendem à SESP ou a 
Prefeitura. 
Cláusula Terceira. A responsabilidade pelo 
cumprimento ou não, da programação das 

atividades de fiscalização, bem como, da 
respect iva produt iv idade mensal ,  é  
exclusivamente do Fiscal, de quem ser-lhes-ão 
cobradas, a presença ao trabalho e o efetivo 
exercício das tarefas programadas. 
§ 1º. Em hipótese alguma caberá recurso 
quanto a matéria disposta no caput desta 
cláusula, em caso de prejuízo no cumprimento 
de atividades, ou de produtividade, em razão, 
ou sob alegação, de dificuldades ou falta de 
transporte. 
Cláusula Quarta. O valor da indenização, 
objeto deste termo é de R$946,42 (novecentos 
e quarenta e seis reais e quarenta e dois 
centavos) mensais, que será pago através da 
folha de pagamento, juntamente com o 
vencimento do fiscal, conforme a programação 
da Prefeitura, condicionada a entrega do 
relatório das atividades exercidas no mês 
correspondente. 
Cláusula Quinta.Não sendo parcela 
remuneratória, a respectiva indenização não 
poderá ser incorporada aos vencimentos, 
tampouco sofrerá qualquer desconto, nem 
servirá de base para pagamento de quaisquer 
direitos constitucionais trabalhistas ou 
estatutários, assegurados aos Servidores 
municipais.
Cláusula Sexta. O prazo de validade do 
Presente Termo é de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados a partir da data em que for assinado 
pelas partes. 
§ 1º O Termo de Adesão poderá ser renovado 
automaticamente, por igual período, caso não 
haja denuncia das partes, com no mínimo 30 
(trinta) dias de antecedência da data de 
vencimento. 
Cláusula Sétima. O presente termo só poderá 
ser assinado, após leitura e declaração do 
FISCAL de que conheceu o Decreto indicado 
na Cláusula primeira.
E por estarem justos e acordados, assinam 
nesta data este Termo de Adesão em 03 (três) 
vias de igual teor. 

Camaçari-BA, ..... de .................. de 2022.

.....................................................................
Fiscal de Serviços Públicos

.....................................................................
Diretor

atividades de fiscalização, bem como, da 
respect iva produt iv idade mensal ,  é  
exclusivamente do Fiscal, de quem ser-lhes-ão 
cobradas, a presença ao trabalho e o efetivo 
exercício das tarefas programadas. 
§ 1º. Em hipótese alguma caberá recurso 
quanto a matéria disposta no caput desta 
cláusula, em caso de prejuízo no cumprimento 
de atividades, ou de produtividade, em razão, 
ou sob alegação, de dificuldades ou falta de 
transporte. 
Cláusula Quarta. O valor da indenização, 
objeto deste termo é de R$946,42 (novecentos 
e quarenta e seis reais e quarenta e dois 
centavos) mensais, que será pago através da 
folha de pagamento, juntamente com o 
vencimento do fiscal, conforme a programação 
da Prefeitura, condicionada a entrega do 
relatório das atividades exercidas no mês 
correspondente. 
Cláusula Quinta.Não sendo parcela 
remuneratória, a respectiva indenização não 
poderá ser incorporada aos vencimentos, 
tampouco sofrerá qualquer desconto, nem 
servirá de base para pagamento de quaisquer 
direitos constitucionais trabalhistas ou 
estatutários, assegurados aos Servidores 
municipais.
Cláusula Sexta. O prazo de validade do 
Presente Termo é de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados a partir da data em que for assinado 
pelas partes. 
§ 1º O Termo de Adesão poderá ser renovado 
automaticamente, por igual período, caso não 
haja denuncia das partes, com no mínimo 30 
(trinta) dias de antecedência da data de 
vencimento. 
Cláusula Sétima. O presente termo só poderá 
ser assinado, após leitura e declaração do 
FISCAL de que conheceu o Decreto indicado 
na Cláusula primeira.
E por estarem justos e acordados, assinam 
nesta data este Termo de Adesão em 03 (três) 
vias de igual teor. 

Camaçari-BA, ..... de .................. de 2022.

.....................................................................
Fiscal de Serviços Públicos

.....................................................................
Diretor

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
01 de Abril de 2022 - Ano XIX
Nº 1881 - 2º Caderno - Pagina. 08 de 11



ANEXO IV
TABELA JETON

DECRETO Nº 7735/2022
DE 01 DE ABRIL DE 2022

Cria a Comissão Executiva para 
elaboração da revisão do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano de Camaçari – 
PDDU, e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e 

CONSIDERANDO os artigos 182 e 183 da Constituição 
Federal, que lançaram as bases gerais para orientar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
da propriedade urbana; 

CONSIDERANDO  que  o  P lano D i re to r  de  
Desenvolvimento Urbano é o instrumento básico da 
política de desenvolvimento e expansão urbanos, e é 
parte integrante do processo de planejamento municipal, 
devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e 
o orçamento anual incorporarem, as diretrizes e as 
prioridades nele contidas; 

CONSIDERANDO a necessidade e o dever legal, 
estipulado pela Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 
2001 - Estatuto da Cidade, de revisar o atual Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano de Camaçari - Lei nº 
866/2008 que completou dez anos de vigência no ano de 
2018; 

CONSIDERANDO a necessidade de retomada do 
processo de planejamento de longo prazo, com a 
elaboração de estudos e pesquisas atualizados com 
vistas à formulação de objetivos, diretrizes e proposições 
para o desenvolvimento sustentável abrangendo todo o 
território do Município de Camaçari, bem como a 
democratização do processo de elaboração e 
implementação do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano; 

CONSIDERANDO que o processo de revisão do Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano de Camaçari é 
assunto estratégico no âmbito da atual gestão, por ser 
instrumento de planejamento orientador não só do 
desenvolvimento e estruturação territorial, mas também 
das políticas urbanas setoriais como saúde, educação, 
d e s e n v o l v i m e n t o  e c o n ô m i c o ,  h a b i t a ç ã o ,  
desenvolvimento social, mobilidade, cultura, meio 
ambiente, desenvolvimento institucional e infraestrutura; 

ANEXO IV
TABELA JETON

DECRETO Nº 7735/2022
DE 01 DE ABRIL DE 2022

Cria a Comissão Executiva para 
elaboração da revisão do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano de Camaçari – 
PDDU, e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e 

CONSIDERANDO os artigos 182 e 183 da Constituição 
Federal, que lançaram as bases gerais para orientar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
da propriedade urbana; 

CONSIDERANDO  que  o  P lano D i re to r  de  
Desenvolvimento Urbano é o instrumento básico da 
política de desenvolvimento e expansão urbanos, e é 
parte integrante do processo de planejamento municipal, 
devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e 
o orçamento anual incorporarem, as diretrizes e as 
prioridades nele contidas; 

CONSIDERANDO a necessidade e o dever legal, 
estipulado pela Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 
2001 - Estatuto da Cidade, de revisar o atual Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano de Camaçari - Lei nº 
866/2008 que completou dez anos de vigência no ano de 
2018; 

CONSIDERANDO a necessidade de retomada do 
processo de planejamento de longo prazo, com a 
elaboração de estudos e pesquisas atualizados com 
vistas à formulação de objetivos, diretrizes e proposições 
para o desenvolvimento sustentável abrangendo todo o 
território do Município de Camaçari, bem como a 
democratização do processo de elaboração e 
implementação do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano; 

CONSIDERANDO que o processo de revisão do Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano de Camaçari é 
assunto estratégico no âmbito da atual gestão, por ser 
instrumento de planejamento orientador não só do 
desenvolvimento e estruturação territorial, mas também 
das políticas urbanas setoriais como saúde, educação, 
d e s e n v o l v i m e n t o  e c o n ô m i c o ,  h a b i t a ç ã o ,  
desenvolvimento social, mobilidade, cultura, meio 
ambiente, desenvolvimento institucional e infraestrutura; 

CONSIDERANDO o papel central que a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente-SEDUR 
exerce na estrutura administrativa da Prefeitura, detendo 
um maior entendimento técnico que requer a construção 
do processo de revisão do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano de Camaçari; 

CONSIDERANDO  o papel da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e de Meio Ambiente – SEDUR, 
que tem por finalidade formular diretrizes, planejar, 
executar, acompanhar, fiscalizar e avaliar as políticas e 
ações municipais de desenvolvimento urbano e de 
preservação do meio ambiente do Município;

DECRETA 

Art. 1º. Fica criada a Comissão Executiva para 
elaboração da revisão do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano – PDDU de Camaçari-BA, no 
âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de 
Meio Ambiente – SEDUR.

Parágrafo único. O Plano Diretor deve ser o instrumento 
básico da política urbana do Município, estabelecendo 
normas e procedimentos para a realização desta política, 
fixando diretrizes, prevendo instrumentos e definindo 
políticas setoriais, a fim de alcançar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e das 
propriedades, de forma a garantir o bem-estar de seus 
habitantes. 

Art. 2º. Para o cumprimento da sua finalidade, a 
Comissão Executiva poderá propor à autoridade 
competente a contratação de serviços especializados, 
observada a legislação pertinente.

Art. 3º. A Comissão Executiva terá como atribuições: 

I - Coordenar o processo de revisão do PDDU e das leis 
decorrentes dele, dotando o Município de instrumentos 
atualizados e adequados ao desenvolvimento urbano  e 
sustentável do território, de acordo com o que preconiza 
a legislação pertinente; 

II - Conduzir o processo de revisão do PDDU e das leis 
decorrentes dele, de forma articulada com os diversos 
órgãos e entidades afins com a política de 
desenvolvimento urbano e territorial, tanto com os que 
compõem a estrutura do Poder Executivo municipal, 
quanto com os órgãos de outras esferas do poder, 
garantindo especialmente o acompanhamento pela 
Câmara Municipal de Camaçari e a 5ª Promotoria de 
Justiça de Meio Ambiente e Urbanismo do Ministério 
Público Estadual da Comarca de Camaçari; e a 
participação do Conselho Municipal da Cidade – 
CONCIDADE e do  Conselho Municipal de Meio 
Ambiente – COMAM; 

III - Garantir que sejam atendidas todas as prerrogativas 
estabelecidas no Estatuto da Cidade, especificamente 
no que se refere à construção de um processo inclusivo e 
participativo em todas as suas fases;

CONSIDERANDO o papel central que a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente-SEDUR 
exerce na estrutura administrativa da Prefeitura, detendo 
um maior entendimento técnico que requer a construção 
do processo de revisão do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano de Camaçari; 

CONSIDERANDO  o papel da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e de Meio Ambiente – SEDUR, 
que tem por finalidade formular diretrizes, planejar, 
executar, acompanhar, fiscalizar e avaliar as políticas e 
ações municipais de desenvolvimento urbano e de 
preservação do meio ambiente do Município;

DECRETA 

Art. 1º. Fica criada a Comissão Executiva para 
elaboração da revisão do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano – PDDU de Camaçari-BA, no 
âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de 
Meio Ambiente – SEDUR.

Parágrafo único. O Plano Diretor deve ser o instrumento 
básico da política urbana do Município, estabelecendo 
normas e procedimentos para a realização desta política, 
fixando diretrizes, prevendo instrumentos e definindo 
políticas setoriais, a fim de alcançar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e das 
propriedades, de forma a garantir o bem-estar de seus 
habitantes. 

Art. 2º. Para o cumprimento da sua finalidade, a 
Comissão Executiva poderá propor à autoridade 
competente a contratação de serviços especializados, 
observada a legislação pertinente.

Art. 3º. A Comissão Executiva terá como atribuições: 

I - Coordenar o processo de revisão do PDDU e das leis 
decorrentes dele, dotando o Município de instrumentos 
atualizados e adequados ao desenvolvimento urbano  e 
sustentável do território, de acordo com o que preconiza 
a legislação pertinente; 

II - Conduzir o processo de revisão do PDDU e das leis 
decorrentes dele, de forma articulada com os diversos 
órgãos e entidades afins com a política de 
desenvolvimento urbano e territorial, tanto com os que 
compõem a estrutura do Poder Executivo municipal, 
quanto com os órgãos de outras esferas do poder, 
garantindo especialmente o acompanhamento pela 
Câmara Municipal de Camaçari e a 5ª Promotoria de 
Justiça de Meio Ambiente e Urbanismo do Ministério 
Público Estadual da Comarca de Camaçari; e a 
participação do Conselho Municipal da Cidade – 
CONCIDADE e do  Conselho Municipal de Meio 
Ambiente – COMAM; 

III - Garantir que sejam atendidas todas as prerrogativas 
estabelecidas no Estatuto da Cidade, especificamente 
no que se refere à construção de um processo inclusivo e 
participativo em todas as suas fases;
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IV - Revisar o Plano de Trabalho a ser apresentado 
para a revisão do PDDU, explicitando os seus 
objetivos, metodologia e cronograma; 

V – Produzir os documentos necessários para a 
consecução do Plano Trabalho, Plano de 
Comunicação, Plano de Mobilização Social, dentre 
outros necessários a revisão do PDDU, tais como: 
relatórios, pareceres, notas técnicas e termos de 
referência; 

VI – Conduzir o processo de discussão, 
acompanhamento e fiscalização dos trabalhos de 
empresas especializadas eventualmente contratadas 
para auxiliar na elaboração do trabalho, inclusive 
analisando os produtos apresentados;

VII - Considerar o disposto nas políticas, planos e leis 
nacionais e estaduais relacionadas com as Políticas de 
Desenvolvimento Urbano, de Mobilidade, de 
Habitação e de Saneamento e com os planos e 
políticas de Meio Ambiente; 

VIII - Considerar o Planejamento Metropolitano e os 
Planos dos demais municípios da Região 
Metropolitana de Salvador;

IX - Considerar os planos e projetos setoriais do 
Município de Camaçari correlatos à  política de 
desenvolvimento urbano municipal já instituídos, como 
o Plano de Saneamento e Plano de Habitação, ou em 
fase de elaboração e conclusão, como o Plano de 
Resíduos Sólidos e o Plano de Mobilidade Urbana; 

X- Contribuir com a coleta, fornecimento, organização 
de dados e informações pertinentes disponíveis na 
Prefeitura de Camaçari, aos consultores e 
especialistas eventualmente contratados; 

XI – Acompanhar o processo de elaboração do Projeto 
de Lei do PDDU e das leis que decorrem dele para 
encaminhamento e aprovação pela Câmara Municipal. 

Art. 4º.  A Comissão Executiva terá como integrantes 
os seguintes servidores: 

a) Andréa Barbosa Montenegro Silva, Secretária 
Municipal, matrícula: 832728;, Secretária de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; 
b) Juliana Neves dos Santos Macêdo, matrícula: 
61587, Assessora Técnica/ SEDUR;
c) Agda Silva Costa, Arquiteta/Urbanista, matrícula: 
832112, Arquiteta/Urbanista;
d)Bruno Helásio Amorim de Oliveira, matrícula: 62774, 
SubProcurador Geral do Município;
e)Cláudio Rebouças Britto, matrícula: 834743, 
Biólogo;
f) Fábio Antônio Moura Costa de Souza, matrícula: 
630972, Urbanista; 
g) Milai Rodrigues Alves Cordeiro, matrícula: 63100, 
Engenheira Ambiental;

IV - Revisar o Plano de Trabalho a ser apresentado 
para a revisão do PDDU, explicitando os seus 
objetivos, metodologia e cronograma; 

V – Produzir os documentos necessários para a 
consecução do Plano Trabalho, Plano de 
Comunicação, Plano de Mobilização Social, dentre 
outros necessários a revisão do PDDU, tais como: 
relatórios, pareceres, notas técnicas e termos de 
referência; 

VI – Conduzir o processo de discussão, 
acompanhamento e fiscalização dos trabalhos de 
empresas especializadas eventualmente contratadas 
para auxiliar na elaboração do trabalho, inclusive 
analisando os produtos apresentados;

VII - Considerar o disposto nas políticas, planos e leis 
nacionais e estaduais relacionadas com as Políticas de 
Desenvolvimento Urbano, de Mobilidade, de 
Habitação e de Saneamento e com os planos e 
políticas de Meio Ambiente; 

VIII - Considerar o Planejamento Metropolitano e os 
Planos dos demais municípios da Região 
Metropolitana de Salvador;

IX - Considerar os planos e projetos setoriais do 
Município de Camaçari correlatos à  política de 
desenvolvimento urbano municipal já instituídos, como 
o Plano de Saneamento e Plano de Habitação, ou em 
fase de elaboração e conclusão, como o Plano de 
Resíduos Sólidos e o Plano de Mobilidade Urbana; 

X- Contribuir com a coleta, fornecimento, organização 
de dados e informações pertinentes disponíveis na 
Prefeitura de Camaçari, aos consultores e 
especialistas eventualmente contratados; 

XI – Acompanhar o processo de elaboração do Projeto 
de Lei do PDDU e das leis que decorrem dele para 
encaminhamento e aprovação pela Câmara Municipal. 

Art. 4º.  A Comissão Executiva terá como integrantes 
os seguintes servidores: 

a) Andréa Barbosa Montenegro Silva, Secretária 
Municipal, matrícula: 832728;, Secretária de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; 
b) Juliana Neves dos Santos Macêdo, matrícula: 
61587, Assessora Técnica/ SEDUR;
c) Agda Silva Costa, Arquiteta/Urbanista, matrícula: 
832112, Arquiteta/Urbanista;
d)Bruno Helásio Amorim de Oliveira, matrícula: 62774, 
SubProcurador Geral do Município;
e)Cláudio Rebouças Britto, matrícula: 834743, 
Biólogo;
f) Fábio Antônio Moura Costa de Souza, matrícula: 
630972, Urbanista; 
g) Milai Rodrigues Alves Cordeiro, matrícula: 63100, 
Engenheira Ambiental;

h) Lucas do Nascimento, matrícula: 63717, Geógrafo;
i) Saadia Souza Cavalcante, matrícula:833018 , 
Jornalista;
j)André Luis Nascimento Cavalcanti, matrícula: 
833878, Assessor Técnico/SEGOV;
k)Viviane Oliveira dos Santos, matrícula: 833900, 
Diretora da Regularização Fundiária/SEHAB;
l) Deise Nascimento de Almeida, matrícula: 10756, 
Arquiteta/STT;
m) Bruno Pablo Gouveia Grucci, matrícula: 834130, 
Arquiteto/SEINFRA;

Parágrafo único. A presente Comissão será presidida 
pela primeira membro e terá como sua suplente a 
segunda membro.

Art. 5º. Na Comissão Executiva fica assegurada a 
participação de um membro do Conselho de Meio 
Ambiente - COMAM e um membro do Conselho 
Municipal da Cidade – CONCIDADE a serem indicados 
pelos respectivos conselhos.

Art. 6º. A Comissão Executiva poderá convidar, como 
colaboradores, para reuniões, profissionais 
especialistas lotados nos órgãos da Prefeitura ou em 
outras instituições/entidades para tratar de assuntos 
específicos, jurídicos ou técnicos, relacionados ao 
tema. 

Art. 7º. As Secretarias e entidades da Administração 
Municipal deverão atender, com presteza, as 
solicitações da Comissão Executiva. 

Art. 8º. Os membros da Comissão Executiva deverão 
exercer suas atividades sem prejuízo de suas funções 
específicas nos órgãos ou instituições das quais façam 
parte, não recebendo qualquer tipo de gratificação, 
vantagem ou ajuda de custo em razão do 
desenvolvimento das atividades e trabalhos inerentes 
à Comissão.

Art. 9º. As despesas decorrentes deste Decreto 
correrão por conta das dotações orçamentárias e 
disponibilidades financeiras da SEGOV e da SEDUR. 

Art 10. Ficam revogadas todas as disposições 
contrárias e as constantes no Decreto nº 6932/2018, 
publicado no DOM nº 1002, de 31.08.2018.

Art. 11. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE ABRIL DE 2022. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO

h) Lucas do Nascimento, matrícula: 63717, Geógrafo;
i) Saadia Souza Cavalcante, matrícula:833018 , 
Jornalista;
j)André Luis Nascimento Cavalcanti, matrícula: 
833878, Assessor Técnico/SEGOV;
k)Viviane Oliveira dos Santos, matrícula: 833900, 
Diretora da Regularização Fundiária/SEHAB;
l) Deise Nascimento de Almeida, matrícula: 10756, 
Arquiteta/STT;
m) Bruno Pablo Gouveia Grucci, matrícula: 834130, 
Arquiteto/SEINFRA;

Parágrafo único. A presente Comissão será presidida 
pela primeira membro e terá como sua suplente a 
segunda membro.

Art. 5º. Na Comissão Executiva fica assegurada a 
participação de um membro do Conselho de Meio 
Ambiente - COMAM e um membro do Conselho 
Municipal da Cidade – CONCIDADE a serem indicados 
pelos respectivos conselhos.

Art. 6º. A Comissão Executiva poderá convidar, como 
colaboradores, para reuniões, profissionais 
especialistas lotados nos órgãos da Prefeitura ou em 
outras instituições/entidades para tratar de assuntos 
específicos, jurídicos ou técnicos, relacionados ao 
tema. 

Art. 7º. As Secretarias e entidades da Administração 
Municipal deverão atender, com presteza, as 
solicitações da Comissão Executiva. 

Art. 8º. Os membros da Comissão Executiva deverão 
exercer suas atividades sem prejuízo de suas funções 
específicas nos órgãos ou instituições das quais façam 
parte, não recebendo qualquer tipo de gratificação, 
vantagem ou ajuda de custo em razão do 
desenvolvimento das atividades e trabalhos inerentes 
à Comissão.

Art. 9º. As despesas decorrentes deste Decreto 
correrão por conta das dotações orçamentárias e 
disponibilidades financeiras da SEGOV e da SEDUR. 

Art 10. Ficam revogadas todas as disposições 
contrárias e as constantes no Decreto nº 6932/2018, 
publicado no DOM nº 1002, de 31.08.2018.

Art. 11. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE ABRIL DE 2022. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 
PREFEITO
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