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Diário Oficial
As praças Abrantes, Desembargador

Montenegro, 46 e Acajutiba serão monitoradas
por câmeras de segurança, cuja previsão de
instalação é o final de abril. A iniciativa, que faz
parte do Plano de Segurança da Prefeitura, tem
o objetivo de monitorar os locais de maior fluxo
de pessoas para reduzir os índices de violência
no Município.

Os equipamentos têm lentes
especiais, capazes de registrar até 900 metros
de distância com alta precisão. As câmeras
ficarão ligadas 24 horas à Central de
Atendimento da Polícia Militar, localizada no 12°
Batalhão de Camaçari, e possibilitarão um
movimento horizontal de 360 graus e vertical
de até 180 graus.

Segundo o tenente-coronel da PM
Alfredo Castro, as praças precisam ser
monitoradas porque existe muita depredação e
pequenos furtos. “Precisamos inibir a ação dos
delinqüentes nas áreas de lazer. A maioria dos
roubos acontece no início da manhã e da tarde,
quando o movimento é intenso”. Ao todo, serão
instaladas 22 câmeras em diversos pontos da
cidade. A definição dos locais foi feita pela
Polícia Militar e Prefeitura.

Até o final do primeiro semestre,
todas as 90 escolas da rede municipal estarão
conectadas a rede mundial de computadores.
O sinal será ampliado através do processo de
transmissão de dados via telefonia móvel, po-
dendo chegar aos locais onde não existe Inter-
net banda larga via cabo, mas que contam com
o sinal do sistema celular.

O processo de inclusão digital da
Prefeitura, iniciado na gestão do prefeito Luiz
Caetano em 2005, beneficia, atualmente, 70
escolas do Município com modernos laboratóri-
os de informática, sendo que 25 unidades con-
tam com Internet. Em decorrência da falta de
disponibilidade do serviço via cabo. Com a im-
plantação do novo sistema, todas as escolas
terão laboratório e acesso a web.

Segundo Jean Miranda, assessor
de Tecnologia da Informação, da Secretaria da
Educação (Seduc), a democratização da Inter-
net vai permitir aos alunos  aprenderem mais
rápido e entenderem o funcionamento dos sis-
temas operacionais Windows e Linux, e pro-

 O Morro da Manteiga, que provo-
cava alagamentos na época das chuvas aos
moradores da Nova Vitória, Novo Horizonte e
Maria Meire (foto), está passando por obras de
recuperação e reflorestamento. Milhares de fa-
mílias vão ser beneficiadas pelas intervenções,
que começaram há dois meses. A obra será
realizada em três etapas e terá investimento de
mais de R$ 1 milhão.

A primeira etapa, que abrange todo
o bairro do Novo Horizonte, deve estar conclu-
ída em 60 dias. Estão sendo realizados nivela-
mentos do terreno, com a retirada das erosões
provocadas pelas chuvas e plantação de bio-
manta (manta natural de grama e árvores para
acelerar o processo de recuperação, reflores-
tamento e evitar desabamentos).

A recuperação da área melhora,
diretamente, a qualidade do ar, contribui para a
redução do aquecimento global e do assorea-
mento do rio Camaçari. Mais de 20 pessoas,
entre engenheiros, técnicos e operários capa-
citados para área de preservação do meio
ambiente, estão trabalhando na obra.

 De acordo com Antonio Almeida,
sub-secretário de Infraestrutura (Seinfra), as
três etapas estarão concluídas em setembro.
“Este é o primeiro governo que se preocupa em
fazer uma obra como esta. A população vai

Morro da Manteiga passa por obras e reflorestamento

Escolas do Município conectadas a Internet
gramas como Word e Excel.

INTERNET

A proposta da Prefeitura é muito mais
audaciosa. Está em processo de licitação o
projeto de criação da Rede Metropolitana ou
Infovia. Desenvolvido pela Coordenação da
Gestão de Tecnologia da Informação da Prefei-
tura (CGI), a rede permite a interconexão dos
prédios públicos, além da ampliação do sinal de
Internet para todo o Município.

O foco inicial é a rede municipal de
educação, que terá acesso a uma rede única
da Prefeitura. O sistema permitirá a instalação
de câmeras de monitoramento em todas as
escolas, além de permitir a descentralização
das matrículas. Segundo Bruno Alcântara, co-
ordenador da CGI, também haverá redução sig-
nificativa com os custos de Internet. “Com a
economia que o Município terá, o investimento
de aproximadamente R$ 2,5 milhões voltará em
menos de 2 anos”.

ganhar tranqüilidade, sabendo que pode dor-
mir e acordar sem lama e com rio despoluído”.

HISTÓRICO

O processo de degradação do Morro
da Manteiga existe há mais de 25 anos, com a
exploração pelas empresas construtoras. Atra-
vés das ocupações, o problema aumentou. “A
preocupação do governo é atender a todos e
dar qualidade de vida para uma comunidade
que passou tanto tempo sofrendo com  alaga-
mentos”, afirma Antonio Almeida.

Monitoramento por
câmeras nas praças
terá início em abril

O sonho de obter nível superior
começa a virar realidade para os moradores
da orla de Camaçari. Os estudantes de Barra
do Pojuca, Arembepe e Vila de Abrantes já po-
dem se inscrever, gratuitamente, em cursinho
pré-vestibular oferecido pela Prefeitura. A ação
vai atender 100 alunos de cada comunidade.

A população de Barra do Pojuca
pode se inscrever de segunda à sexta-feira
(de 10 a 14 de março), na escola Municipal
Américo Ferreira, das 19h às 21h. Os interes-
sados em participar do cursinho gratuito em
Arembepe podem se cadastrar a partir de se-
gunda-feira (10 de março), na escola Municipal
Giltônia Pereira de Souza, das 19h às 21h. As
inscrições terminam na sexta (dia 14 de mar-
ço). Para os moradores de Vila de Abrantes, o
cadastramento acontece apenas na segunda-
feira (10 de março), na Associação de Mora-
dores de Buris, das 18h às 21h. 

Para a inscrição é necessário a
apresentação de cópia e original do RG, CPF,
título de eleitor (para os maiores de 18 anos),
foto 3x4, comprovante de residência e históri-
co escolar. Os alunos que terminaram em 2007
ou que vão concluir o ensino médio este ano,
podem apresentar comprovante de matrícula
ou atestado de conclusão de curso com as
médias de Português e Matemática. As aulas
acontecem à noite e estão previstas para co-
meçar dia 31 de março.

Pré-vestibular gratuito
para moradores da orla

Em breve, o atendimento aos porta-
dores de insuficiência renal no Município pas-
sa a ser especializado. Dentro de 45 dias, co-
meça a ser construído o Centro de Nefrologia
do Hospital Geral de Camaçari (HGC), que vai
passar a oferecer serviço ambulatorial e de
terapia renal, através da parceria entre o go-
verno do Estado e a Prefeitura. O custo é de
aproximadamente R$ 1,4 milhão.

Atendendo cerca de 120 pessoas
por dia, das cidades de Camaçari, Dias d´Ávila,
Simões Filho, São Sebastião do Passé, Conde,
Mata de São João e Entre Rios, a unidade será
construída anexa ao HGC e funcionará, 24 ho-
ras, com laboratório de nefrologia e de cirurgia
cardiovascular.  

A proposta da Prefeitura é ampliar
o serviço prestado aos portadores de insufici-
ência renal do Município, que somam aproxima-
damente 250 pessoas. Hoje, 98 pacientes são
assistidos pela clínica Nefrovida, mas o atendi-
mento cobre apenas a hemodiálise. O Centro
de Nefrologia vai somar os atendimentos já pres-
tados pela rede particular.

Segundo a diretora da média e alta
complexidade da Prefeitura, Jane Brito, a cons-
trução do centro obedece a resolução nº154/
2004 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre
a terapia renal substitutiva.

De acordo com a legislação, todo
município que possua a partir de 200 mil habi-
tantes deve ter um centro de terapia.

Hospital Geral de Camaçari ganha Centro de Nefrologia
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Atos do Poder Executivo
LEIS

LEI Nº 866/2008
DE 11 JANEIRO DE 2008

“Dispõe sobre o Plano Diretor de Desen-
volvimento Urbano do Município de Ca-
maçari e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA,
no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Munici-
pal:

faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu san-
ciono a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei Complementar institui o Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano do Município de Camaçari que estabelece as
exigências fundamentais de ordenação deste município, sua sede, Zona
Rural e Orla Marítima, para o cumprimento da função social da proprie-
dade, devendo ser revisto no prazo máximo de dez anos.

Parágrafo único. O plano plurianual, a lei de diretrizes or-
çamentárias e o orçamento anual devem incorporar as diretrizes e as
prioridades contidas nesta Lei.

Art. 2º. Integram a presente Lei:
I. Anexo I – Conceitos;
II. Anexo II – Diretrizes para Planos;
III. Anexo III - Programas, Projetos, Ações e Prioridades;
IV. Anexo IV – Instrumentos de Política Urbana por Zona;
V. Anexo V – VETADO
VI. Anexo VI - Mapas:
a. Mapa 01 (Estruturação Espacial - Sede);
b. Mapa 02 (Estruturação Espacial - Orla);
c. Mapa 03 (Macrozoneamento);
d. Mapa 04 (Zoneamento - Sede);
e. Mapa 05 (Zoneamento Orla);
f. Mapa 06 (Zoneamento Especial – Sede);
g. Mapa 07 (Zoneamento Especial Orla);
h. Mapa 08 (Sistema Viário e Projetos - Sede);
i. Mapa 09 (Sistema Viário e Projetos - Orla);
j. Mapa 10 (Incidência dos Instrumentos da Política Urbana -

Sede);
k.  Mapa 11 (Incidência dos Instrumentos da Política Urbana

- Orla);
l. VETADO

TÍTULO II
DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º. A política de desenvolvimento urbano está orientada
para a integração urbanística dos espaços do Município, enfatizando a
compatibilização do crescimento econômico com a garantia da equida-
de social, da conservação e recuperação ambiental, da valorização da
cultura local e da democratização da gestão municipal.

Art. 4º. Para a efetivação da política de desenvolvimento
urbano são definidas diretrizes, programas, projetos, ações, bem como
instrumentos e parâmetros de controle urbanístico e ambiental.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS ORIENTADORES

Art. 5º. São princípios orientadores da política de desenvol-
vimento urbano:

I. democratização do acesso à cidade e à cidadania, mate-
rializada no direito à moradia, infra-estrutura, serviços urbanos, ambi-
ente saudável, cultura, esporte e lazer;

II. gestão democrática da cidade, de forma a garantir a trans-
parência das informações e o controle social na elaboração e execu-
ção de políticas públicas e da ocupação e ordenamento do uso do solo;

III. reconhecimento do direito à moradia e à segurança da
posse como direitos fundamentais;

IV. cumprimento da função social da cidade e da proprieda-
de, exercida em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos
cidadãos e também do equilíbrio ambiental, de modo a atender às exi-
gências fundamentais de ordenação da cidade, expressas nesta lei, e
a garantir:

a. o atendimento às necessidades dos cidadãos quanto à
qualidade de vida, justiça social, desenvolvimento de atividades econô-
micas, ao ambiente equilibrado e à cultura;

b. o estabelecimento de normas de ordenação e controle do
uso do solo que evitem inadequações e ociosidade dos imóveis urba-
nos e assegurem infra-estrutura, serviços públicos e proteção do patri-
mônio ambiental e cultural;

c. a acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade
reduzida aos espaços urbanos;

d. o direito a espaços públicos de qualidade;
e. o equilíbrio ambiental, com correção das distorções do

crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;
f. a justa distribuição dos benefícios e ônus do processo de

urbanização;
g. a integração e complementaridade entre as atividades

urbanas e rurais, inclusive nas áreas de interesse turístico.

CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS

Art. 6º. São objetivos gerais da política de desenvolvimento
urbano:

I. qualificar a estrutura urbana para garantir o direito à mora-
dia adequada que inclui a segurança da propriedade e da posse, dispo-
nibilidade de serviços, de infra-estrutura, custo acessível, habitabilida-
de, acessibilidade, localização e adequação cultural;

II. dotar a cidade de infra-estrutura e qualidade urbanística e
ambiental, capazes de potencializar o desenvolvimento das atividades
econômicas;

III. promover a recuperação ambiental das áreas degrada-
das do Município;

IV. garantir a utilização racional dos recursos naturais dis-
poníveis e preservar integralmente áreas de valor ambiental significati-
vo, especialmente as restingas, dunas, áreas úmidas e manguezais;

V. privilegiar os investimentos direcionados para os seg-
mentos da população em situação de vulnerabilidade, risco social e
pobreza;

VI. estimular a participação da sociedade civil na formula-
ção e implementação de políticas públicas, estabelecendo as bases
para a prática de uma gestão municipal democrática;

VII. ampliar a capacidade de gestão do território municipal;
VIII. construir uma política de desenvolvimento regional.

CAPÍTULO IV
DOS EIXOS ORIENTADORES

Art. 7º. A política de desenvolvimento urbano contempla os
seguintes eixos de orientação, pelos quais se pautam as diretrizes da
presente Lei:

I. reforço do papel estratégico do Município na Região Me-
tropolitana de Salvador (RMS) e no espaço da Macrorregião de Salva-
dor, na localização das atividades econômicas e na ocupação residen-
cial, no curso da dinâmica de expansão de Salvador e Lauro de Freitas;

II. orientação das políticas governamentais no sentido de
apoiar investimentos que priorizem a distribuição da riqueza gerada e
sua reprodução no Município;

III. construção progressiva de uma cidade sustentável, atra-
vés da garantia do direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento
ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públi-
cos, ao trabalho, esporte e ao lazer, para as presentes e futuras gera-
ções;

IV. gestão democrática, por meio da participação de repre-
sentantes dos vários segmentos da sociedade civil na formulação, exe-
cução e acompanhamento de políticas, planos, programas, projetos e
ações de desenvolvimento do Município;

V. cooperação entre o governo, a iniciativa privada e os
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demais setores da sociedade na produção e recuperação do espaço
urbano, frente ao passivo ambiental gerado pelos empreendimentos
industriais e imobiliários instalados no Município;

VI. planejamento da distribuição espacial da população e
das atividades econômicas, de modo a evitar e corrigir as distorções do
crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente,
promovendo um desenvolvimento sustentável;

VII. oferta de equipamentos urbanos e comunitários, trans-
porte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades
da população e às características locais;

VIII. valorização e proteção do patrimônio ambiental e cultu-
ral;

IX. adoção de padrões de produção e consumo de bens e
serviços, compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, so-
cial e econômica do Município; justa distribuição dos benefícios e ônus
decorrentes do processo de urbanização, de forma a permitir a apropri-
ação coletiva da valorização imobiliária proveniente de investimentos
públicos realizados;

X. adequação dos instrumentos de política econômica, tri-
butária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvi-
mento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de
bem-estar geral, o emprego e o acesso a bens e serviços aos habitan-
tes do Município;

XI. integração social e urbanística dos espaços do Municí-
pio;

XII. inclusão social progressiva da população, priorizando
os indivíduos residentes nas áreas precárias e núcleos mais isolados;

XIII. qualificação urbanística e paisagística do Município,
criando condições seguras de circulação aos cidadãos, com marcação
de elementos significativos da paisagem, ressaltando os marcos e as
edificações de referência do Município.

CAPÍTULO V
DA INSERÇÃO REGIONAL

Art. 8º. A política de desenvolvimento urbano orienta inter-
venções para reforçar a inserção de Camaçari no contexto regional,
nos seguintes âmbitos de atuação:

I - na escala macrorregional;
II - na escala metropolitana.

Seção I
Das diretrizes para inserção de Camaçari na escala macror-

regional

Art. 9º. São diretrizes para a inserção de Camaçari na es-
cala macrorregional:

I. aproximação com gestores públicos da macrorregião de
Salvador, envolvendo os demais municípios da RMS, do Litoral Norte, do
Recôncavo e da região polarizada por Feira de Santana, a fim de criar
convergências para a construção de uma política de desenvolvimento
regional, voltada para:

a. a atração de investimentos;
b. a montagem de políticas públicas conjuntas e articuladas;
c. o desenho de estratégias espaciais de localização de

atividades econômicas em todos os seus níveis;
d. o planejamento, execução e gestão compartilhada de ele-

mentos de infra-estrutura, notadamente aqueles que articulam a região
com outras regiões da Bahia, do Brasil e do Mundo, de áreas habitaci-
onais e de zonas terciárias, sejam centros comerciais metropolitanos,
de cidades ou de corredores de comércio e de serviços;

e. localização adequada de atividades que possam compro-
meter os ambientes naturais;

II. definição de uma equipe da Prefeitura capaz de trabalhar
tanto nas relações com outros gestores da região quanto com o setor
empresarial, para captar investimentos, tendo como prioritárias as se-
guintes ações:

a. definição e implementação de políticas tributárias aliadas
à oferta de ambientes urbanos adequados à instalação de empreendi-
mentos, como a implementação efetiva de pólos de serviços na Sede
municipal, para indústrias e serviços de apoio, e na Orla, para serviços
ligados ao turismo e empreendimentos comerciais;

b. elaboração de estudos sobre o suporte logístico da Re-
gião Metropolitana de Salvador e sua extensão até Feira de Santana, no
sentido de atrair investimentos em equipamentos e serviços de logística
de interesse regional;

c. definição de políticas específicas que conjuguem a insta-
lação e o desenvolvimento de empreendimentos privados, com ações
de desenvolvimento social, de forma a gerar benefícios para toda a
região.

Seção II
Das diretrizes para inserção de Camaçari no contexto metro-

politano

Art. 10. São diretrizes para a inserção de Camaçari no con-
texto metropolitano:

I. realização de estudos orientados para a redefinição dos
limites territoriais da Região Metropolitana de Salvador, considerando a
atual dinâmica de desenvolvimento turístico do Litoral Norte e as ações
em curso de redefinição das relações de Salvador com o Recôncavo;

II. montagem de estratégias de desenvolvimento metropoli-
tano, notadamente quanto aos seguintes aspectos:

a. controle de tráfego interno;
b. controle da ocupação ao longo das vias estruturais intra-

metropolitanas, com destaque para a Estrada do Coco;
c. criação de mecanismo de atração de investimentos in-

dustriais, comerciais e de serviços, incluindo-se turismo e entreteni-
mento, saúde, educação e logística em transportes;

d. realização de campanhas de educação ambiental;
e. implantação de serviços públicos na área de educação,

segurança e de saúde pública;
f. formação de consórcios públicos para a realização de

projetos envolvendo interesses comuns com os demais municípios da
RMS, especialmente na regulamentação e implementação da política de
transporte e na gestão ambiental.

CAPÍTULO VI
DO REFORÇO DAS ESTRUTURAS INTERNAS DO MUNICÍPIO

Art. 11. São diretrizes estruturantes prioritárias para o de-
senvolvimento municipal:

I. elaboração de políticas públicas que objetivem um modelo
de desenvolvimento mais justo e organizado, pautadas na qualificação
da força de trabalho e na universalização dos serviços e infra-estrutu-
ra, com atenção especial às seguintes ações:

a. implementação de medidas para elevar o nível de escola-
ridade da população e ampliar a oferta de educação profissionalizante
e superior;

b. atenção à saúde da população mediante a qualificação
dos serviços e ampliação da cobertura dos programas preventivos;

c. criação de um sistema integrado de ação social, concebi-
do e implementado de forma articulada com uma política de desenvolvi-
mento econômico;

II. apoio ao fortalecimento e diversificação da cadeia produ-
tiva local;

III. formulação de políticas específicas de acesso ao em-
prego para a população jovem e para as mulheres;

IV. implementação de sistema de informações baseado em
dados oficiais e na adoção de técnicas de geoprocessamento, de for-
ma a subsidiar estudos e fundamentar as ações no Município;

V. suporte a atividades econômicas tradicionais do Municí-
pio, como a pesca e a agricultura, e em particular a iniciativas de coope-
rativas e outras formas de associativismo na linha da economia popu-
lar;

VI. qualificação do transporte entre Sede e Orla e destas
com o interior mais imediato, de forma a assegurar a mobilidade e a
acessibilidade em todo o território do Município;

VII. controle do uso e da ocupação do solo no sentido de
evitar o comprometimento da qualidade ambiental, com especial atenção
à localização de novas indústrias com potencial de impacto, à ocupa-
ção da Orla por empreendimentos imobiliários, à concentração de esta-
belecimentos de comércio e serviços e à exploração mineral;

VIII. qualificação urbanística e paisagística da BA-099 (Es-
trada do Coco), incluindo as vias de acesso às localidades da Orla, da
BA-522 (Via Abrantes), BA-512, Via Atlântica e das demais vias estru-
turantes da Sede;

IX. garantia da livre circulação entre todas as localidades do
Município, sem cobrança de pedágio;

X. dinamização do uso e ocupação do Pólo de Apoio e Polo-
plast de Camaçari;

XI. saneamento ambiental, na perspectiva de maior zelo pela
saúde da população e pela qualidade dos recursos ambientais do Muni-
cípio;

XII. aplicação dos instrumentos de política urbana disponí-
veis, sustentados nos princípios da função social da cidade e da propri-
edade, e da gestão democrática;

XIII. priorização das zonas especiais de interesse social,
para efeito de alocação de investimentos e execução de programa de
regularização fundiária;

XIV. estudo de alternativas viáveis para o disciplinamento
do transporte de cargas, particularmente cargas perigosas, no Municí-
pio;

XV. qualificação paisagística da Sede de forma a romper
com a uniformidade visual, reforçar as referências urbanísticas e defi-
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nir atrativos;
XVI. produção e difusão do conhecimento sobre o patrimô-

nio cultural do Município, envolvendo todas as edificações e elementos
de importância histórica, cultural, artística e paisagística;

XVII. incentivo e suporte de infra-estrutura ao ecoturismo,
turismo de negócios, de aventura, esportivo e de lazer;

XVIII. estruturação de uma política de incentivos para insta-
lação de empresas, mediante estudo criterioso dos impactos nas finan-
ças municipais e da relação custo-benefício, sob a ótica da sustentabi-
lidade ambiental;

XIX. implementação de instrumentos que ampliem a ação
reguladora do Poder Público e o controle social na produção da cidade,
que possam viabilizar a captação da mais-valia gerada e sua aplicação
nas áreas precárias do Município;

XX. readequação dos grandes equipamentos, como a rodo-
viária e o mercado, e a indicação de novos equipamentos, inclusive
educacionais e de saúde, compatíveis com a dinâmica econômica do
Município e com o crescimento da cidade;

XXI. desenvolvimento de políticas de formação e qualifica-
ção profissional, na perspectiva do mercado interno e regional;

XXII. revisão da estrutura administrativa, tendo em vista a
necessidade de racionalização e otimização do número de secretarias
municipais, em particular daquelas com atuação na área social;

XXIII. afirmação da autonomia política, financeira e adminis-
trativa do Município;

XXIV. ampliação do quadro de servidores públicos efetivos
e redução proporcional do número de cargos comissionados;

XXV. estruturação da Secretaria do Planejamento Urbano e
do Meio Ambiente (SEPLAN), de modo a possibilitar, em curto prazo, a
municipalização da gestão ambiental;

XXVI. capacitação dos servidores públicos municipais e
conselheiros;

XXVII. revisão do arcabouço jurídico necessário à gestão
coordenada e participativa do desenvolvimento urbano;

XXVIII. estruturação e fortalecimento dos conselhos exis-
tentes e criação do Conselho Municipal da Cidade (CONCIDADE) e do
Conselho Municipal de Transportes;

XXIX. implantação de sistemas de esgotamento sanitário,
regularização do abastecimento de água, equacionamento dos proble-
mas de drenagem e manejo adequado dos resíduos sólidos, prevendo-
se o aproveitamento através de reciclagem e compostagem;

XXX. identificação dos pontos de estrangulamento, discipli-
namento de fluxos hídricos e eliminação das causas de assoreamento
dos cursos d’agua;

XXXI. recuperação ambiental do rio Camaçari, como parte
de um amplo projeto que contemple o saneamento e a qualificação
paisagística e de lazer da Sede;

XXXII. implantação de sistemas de drenagem e pavimenta-
ção das vias;

XXXIII. iluminação pública nos loteamentos implantados e
consolidados, assim como a exigência de infra-estrutura para os futu-
ros empreendimentos.

Art. 12. Ficam aprovados os programas, projetos e ações,
encampados pela Política de Desenvolvimento Urbano estabelecida neste
Plano Diretor, instituídos nos termos do Anexo III da presente Lei.

CAPÍTULO VII
DAS DIRETRIZES POR CAMPO DE AÇÃO PROGRAMÁTICA

Seção I
Das disposições gerais

Art. 13. O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, como
instrumento básico para o desenvolvimento urbano, estabelece diretri-
zes nos seguintes campos:

I. desenvolvimento econômico e social;
II. qualificação e proteção ambiental;
III. estruturação urbana;
IV. gestão do desenvolvimento municipal.

Seção II
Das diretrizes de desenvolvimento econômico e social

Art. 14. São diretrizes gerais de desenvolvimento econômi-
co e social:

I. promoção dos meios adequados para uma maior eficiên-
cia da gestão e efetividade dos serviços municipais, apoiada no plane-
jamento e monitoramento das ações;

II. fortalecimento e diversificação das atividades econômi-
cas, buscando a geração de trabalho e renda, através da ampliação de
investimentos na infra-estrutura urbana, do incentivo a setores gerado-
res de postos de trabalho e do fomento a arranjos produtivos locais;

III. desenvolvimento da responsabilidade social das empre-

sas, através do envolvimento em ações sociais, especialmente nos
projetos que produzem impactos ambientais e socioeconômicos no
Município e região;

IV. melhoria das condições de saúde, através da conserva-
ção e recuperação do meio-ambiente, da oferta de infra-estrutura urba-
na e de serviços públicos compatíveis com as demandas da população;

V. políticas que visem ao bem estar físico, mental e social do
indivíduo e da coletividade, a redução e a busca da eliminação do risco
de doenças e outros agravos, abrangendo o ambiente natural, os locais
públicos e de trabalho;

VI. implantação de cursos de formação e qualificação pro-
fissional direcionados para o mercado de trabalho do Município e re-
gião, de forma a assegurar a empregabilidade da força de trabalho
local;

VII. execução de medidas para a elevação do nível de esco-
laridade da população, por meio da ampliação da oferta de educação
infantil e ensino médio nas áreas rurais e localidades urbanas, incluindo
ações específicas para reduzir a evasão, melhorar a distribuição da
oferta e a qualidade do ensino;

VIII. incentivo à cultura, história e tradições locais e regio-
nais;

IX. melhoria da segurança pública, através da articulação
do Município com os demais entes federativos;

X. apoio a atividades esportivas no Município, implantando-
se estruturas adequadas às modalidades praticadas, programas de
treinamento e incentivo nas escolas públicas;

XI. inclusão digital da população, através de cursos e da
disponibilização de equipamentos nas escolas e espaços públicos es-
pecíficos.

Art. 15. São componentes específicos do desenvolvimento
econômico e social:

I. a saúde;
II. a educação;
III. a assistência social;
IV. a cultura, esporte e lazer;
V. a geração de emprego e renda.

Subseção I
Da saúde

Art. 16. São diretrizes específicas para a saúde:
I. acesso universal e igualitário às ações e serviços de

saúde, em todos os níveis de complexidade;
II. identificação e controle dos fatores determinantes e con-

dicionantes da saúde individual e coletiva, especialmente mediante ações
referentes à vigilância sanitária e epidemiológica, à saúde do trabalha-
dor, do idoso, da mulher, da criança e do adolescente, das pessoas com
deficiência; à saúde mental, odontológica e de controle de zoonoses;

III. divulgação obrigatória e garantia do acesso da popula-
ção a informações de interesse da saúde, em particular daquelas con-
cernentes a situações de risco potencial ou efetivo à saúde individual
ou coletiva;

IV. coordenação dos serviços de saúde mental, abrangidos
pelo sistema único de saúde, desenvolvendo, inclusive, ações preven-
tivas e extra-hospitalares;

V. implantação de sistema de esgotamento sanitário e oferta
de água potável, priorizando as localidades com maior incidência de
doenças e de concentração de pobreza, buscando soluções alternati-
vas para as localidades onde o sistema convencional não seja viável;

VI. fortalecimento da atenção básica, tendo como prioridade
o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e o Programa de
Saúde da Família (PSF), buscando a ampliação da cobertura, com vistas
à universalização do atendimento;

VII. promoção do saneamento ambiental, através da redu-
ção da emissão de poluentes, da recuperação da vegetação e dos
cursos d’água e de programas de educação ambiental;

VIII. ampliação da auditoria, regulação, avaliação e controle
do Sistema Municipal de Saúde;

IX. ampliação das ações de vigilância epidemiológica, sani-
tária e ambiental;

X. ampliação da cobertura do Programa de Planejamento
Familiar;

XI. implantação de programa específico de atenção à saúde
da população negra, especialmente de combate à anemia falciforme;

XII. ampliação do programa de atenção à saúde do trabalha-
dor, voltado especialmente para as doenças ocupacionais;

XIII. ampliação da rede de urgência e emergência, inclusive
psiquiátrica;

XIV. atendimento à saúde 24 horas, buscando torná-la aces-
sível a todas as localidades da Sede, Orla Marítima e Zona Rural;

XV. ampliação do programa de saúde bucal;
XVI – Implantação  do Centro de Especialidades Odontológi-

cas (CEO).
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Subseção II
Da educação

Art. 17. São diretrizes específicas para a educação:
 I. ampliação da oferta de creches e educação infantil;
II. melhoria do aproveitamento escolar no ensino fundamen-

tal, através do planejamento pedagógico que valorize a cultura local;
III. redução progressiva das distorções série-idade e de-

senvolvimento de políticas específicas para reduzir o abandono, a re-
petência e a evasão escolar, neste caso, particularmente, no nível mé-
dio de ensino, de forma articulada a ações de assistência social;

IV. integração das ações das Secretarias de Educação,
Cultura, Esportes e Lazer e Indústria, Comércio e Serviços, com o obje-
tivo de atingir a educação em tempo integral;

V. ampliação da oferta de ensino médio e criação de cursos
profissionalizantes, principalmente na área rural e distritos;

VI. qualificação dos profissionais de educação, através da
oferta de capacitação e especialização;

VII. elevação do nível de escolaridade dos trabalhadores do
Município, através da oferta de educação complementar e/ou suple-
mentar;

VIII. aproximação da comunidade com a escola, mediante o
desenvolvimento de ações lúdico-pedagógicas e atividades de exten-
são;

IX. garantia de acessibilidade às unidades escolares e qua-
lificação dos profissionais para o atendimento das pessoas com defici-
ência e/ou mobilidade reduzida;

X. democratização da gestão escolar com a participação
efetiva dos pais, alunos, professores e funcionários no planejamento e
acompanhamento das ações;

XI. ampliação da oferta de curso superior, por meio da atra-
ção de universidades públicas, cooperativas e particulares;

XII. implantação de programas de educação ambiental;
XIII. oferta adequada de cursos de alfabetização de adultos

no turno noturno.

Subseção III
Da assistência social

Art. 18. São diretrizes específicas para a assistência soci-
al:

I. identificação do universo de famílias e pessoas usuárias
dos serviços de assistência no Município, a fim de subsidiar a imple-
mentação de políticas sociais;

II. reestruturação do sistema de assistência social para acom-
panhar e gerir os programas definidos pelos Governos Federal e Esta-
dual e desenvolver políticas municipais adequadas às necessidades
locais;

III. integração e articulação do planejamento das ações de
assistência social aos demais órgãos da Administração Pública Munici-
pal;

IV. estabelecimento de critérios e mecanismos de controle
social, para destinação de recursos orçamentários a entidades assis-
tenciais;

V. criação de mecanismos de acompanhamento e controle
das ações desenvolvidas, de modo a monitorar e reorientar o planeja-
mento e execução de programas e projetos;

VI. implementação de medidas de geração de emprego e
renda, associadas às políticas compensatórias;

VII. criação de cadastro único da clientela do Sistema de
Assistência Social;

VIII.garantia da segurança alimentar da população de baixa
renda.

Subseção IV
Da cultura, esporte e lazer

Art. 19. São diretrizes específicas para a cultura, esporte e
lazer:

I. incentivo e apoio à promoção de eventos esportivos e
realização de campanhas regulares no Município, como forma de redu-
ção dos riscos de envolvimento de crianças e adolescentes com o uso
de drogas;

II. prioridade na criação de espaços públicos de convivên-
cia nos distritos e localidades periféricas do Município;

III. criação de espaços de lazer acessíveis a idosos, pes-
soas com deficiência e/ou mobilidade reduzida;

IV. integração dos municípios da região, através de eventos
esportivos intermunicipais e regionais;

V. identificação de rotas voltadas para o ecoturismo e es-
portes radicais e de aventura;

VI. promoção e difusão da história e dos valores culturais
locais e regionais, visando à preservação das tradições e o fortaleci-
mento da cidadania.

Subseção V
Da geração de emprego e renda

Art. 20. São diretrizes específicas para geração de empre-
go e renda:

I. organização de cooperativas de trabalhadores com o apoio
do Poder Público Municipal com o objetivo de criar alternativas de em-
prego e renda para a população;

II. apoio institucional a iniciativas individuais e coletivas para
constituição de microempresas;

III. formalização de convênios, envolvendo os agentes eco-
nômicos interessados, o governo municipal e instituições de formação
e apoio técnico para identificação de linhas de financiamento e suporte
à produção agrícola, beneficiamento e comercialização;

IV. apoio à agricultura de subsistência e à agricultura orgâ-
nica, associado ao desenvolvimento de ações de suporte rural, no
sentido de incrementar a produção agrícola no Município, envolvendo:

a. assessoria técnica na produção, beneficiamento e co-
mercialização;

b. facilitação de acesso a crédito;
c. implementação de programas experimentais de incubado-

ras agrícolas;
d. acompanhamento de resultados;

V. elaboração de estudos acerca da pesca, tradicional no
Município, com vistas ao seu fomento por meio de ações de capacitação
técnica, do incentivo ao associativismo e da facilitação do acesso a
crédito para aquisição e manutenção de embarcações e equipamentos
dos pescadores;

VI. apoio institucional à produção, comercialização e divul-
gação do artesanato local;

VII. formulação e implementação de política específica para
o apoio a trabalhadores e empreendimentos informais;

VIII. estímulo e apoio técnico à formação de pequenas em-
presas prestadoras de serviços ligados ao turismo em articulação com
as operadoras turísticas, assim como complementares às atividades
industriais e comerciais locais;

IX. capacitação e facilitação do acesso ao emprego do jo-
vem trabalhador e acompanhamento da sua trajetória de trabalho, asse-
gurando a continuidade dos estudos, tendo como prioridade as mulhe-
res;

X. aprimoramento do banco de empregos, a ser mantido e
alimentado pelas empresas instaladas no Município;

XI. criação de um centro de recepção, cadastramento e
orientação ao imigrante, cujo funcionamento esteja integrado ao banco
de empregos;

XII - desenvolver e realizar atividades de planejamento, es-
tudos, analises e previsão de natureza econômica, social e ambiental,
propondo medidas e diretrizes que assegurem a viabilidade de projetos
de desenvolvimento e de fomento a atividade turística de forma integra-
da e sustentável no município.

Art. 21. As diretrizes gerais e específicas de Desenvolvi-
mento Econômico e Social deverão ser implementadas através dos se-
guintes programas, projetos e ações, detalhados no Anexo III desta Lei:

V. Programa Educação pra Valer;
VI. Programa Escola Novinha em Folha;
VII. Programa Tô Ligado na Rede;
VIII. Programa Todo Dia é Dia de Livro;
IX. Programa Saúde da Família;
X. Programa de Redução das Carências Nutricionais;
XI. Programa Feiras e Campanhas de Saúde;
XII. Programa de Ampliação da Rede de Unidades de Saúde;
XIII. Projeto de Unidade de Tratamento de Dependentes Quí-

micos;
XIV. Hospital Municipal de Camaçari;
XV. Hospital Maternidade no Distrito de Abrantes;
XVI. Projeto Unidade de Queimados;
XVII. Programa Atenção à Saúde Odontológica;
XVIII. Programa de Segurança nos Bairros;
XIX. Programa de Segurança nas Praias;
XX. Programa Alerta;
XXI. Programa Nossa Cultura:
a. Subprograma Festas Populares.
XXII.  Programa Acolher para Incluir;
XXIII. Programa Conhecer e Prosperar;
XXIV. Programa Rede de Economia Popular;
XXV.  Programa Empresas Educativas;
XXVI. Projeto de Apoio à Atividade Pesqueira.

Seção III
Das diretrizes da qualificação e proteção ambiental

Art. 22. São diretrizes gerais da qualificação e proteção
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ambiental:
I. melhoria da infra-estrutura das áreas densamente habita-

das;
II. atração de atividades econômicas para as áreas centrais

providas de infra-estrutura;
III criação e manutenção de um sistema municipal de monito-

ramento e controle da qualidade ambiental, garantidos o controle social
e a divulgação periódica dos resultados;

IV. avaliação e redução progressiva do passivo ambiental
acumulado pelas diversas atividades desenvolvidas no Município, em
especial do Pólo Industrial de Camaçari e da extração de minérios;

V. recuperação do cinturão verde do Pólo Industrial de Ca-
maçari e das matas ciliares existentes no Município, através de projetos
específicos, priorizando a plantação de espécies nativas;

VI. conservação de áreas com fragilidades ambientais, atra-
vés da criação de parques municipais, em parceria com a iniciativa
privada, poder público e sociedade civil;

VII. controle da exploração mineral em todo o território muni-
cipal e imposição, pelo poder público municipal, da elaboração e implan-
tação de Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).

Art. 23. São diretrizes específicas da qualificação e prote-
ção ambiental:

I. recuperação das planícies de inundação fluvial do Municí-
pio;

II. implantação de faixas de proteção hídrica ao longo dos
cursos d’agua principais, em especial dos rios Camaçari e Piaçaveira;

III.recuperação e preservação das áreas úmidas e dos rios,
particularmente dos rios Camaçari e Piaçaveira;

IV. controle da ocupação urbana na porção sudoeste da
cidade, evitando pressões sobre a borda do rio Joanes;

V. recuperação das vertentes dos morros, desestabiliza-
das por ocupações irregulares;

VI. implantação de sistemas de drenagem de águas pluviais,
na Sede e na Orla, compatíveis com as especificidades de cada ambi-
ente;

VII. implantação de sistemas de esgotamento sanitário na
Sede e na Orla, compatíveis com as especificidades de cada ambiente
a ser saneado;

VIII. controle efetivo da qualidade da água e encaminha-
mento de soluções específicas para evitar perdas, especialmente no
âmbito do subsistema Parafuso;

IX. utilização dos meios de publicidade institucional para a
promoção da educação ambiental no Município;

X. reestruturação do modelo de gestão de resíduos sólidos,
sobretudo no que diz respeito à educação, geração e destino final;

XI. controle público e fiscalização adequada da implantação
de engenhos publicitários no território do Município;

XII. criação da companhia de guarda ambiental, integrada à
guarda municipal.

Art. 24. As diretrizes gerais e específicas de qualificação
ambiental deverão ser implementadas prioritariamente, através dos se-
guintes programas e projetos, detalhados no Anexo III desta Lei:

I. Programa Ambiental para o Pólo Industrial de Camaçari:
a.Projeto de Recuperação do Anel Florestal;

II.Programa Ambiental da Área Urbana da Sede Municipal:
a. Projeto do Cinturão Verde da Bridgstone Firestone.

III. Programa Ambiental do Vetor de Expansão Urbana da
Orla:

a. Projeto do Corredor Ecológico da Orla;
b. Projeto Monumento Natural Dunas de Abrantes;
c. Projeto de Recuperação da Lagoa Azul;
d. Projeto de Unidade de Conservação Municipal para Jorri-

nho.

Seção IV
Das diretrizes de estruturação urbana

Subseção I
Da estruturação espacial

Art. 25. São diretrizes gerais da estruturação espacial:
I. oferta de equipamentos urbanos e comunitários, particu-

larmente aqueles destinados ao lazer, ao esporte e à cultura;

II. ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
a. a utilização inadequada dos imóveis urbanos;
b. a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes,

inclusive aqueles geradores de poluição sonora e ambiental e conflitos
sociais;

c. o parcelamento do solo, a edificação ou o uso inadequado

em relação à infra-estrutura urbana, gerador de ônus ao Poder Público;
d. a instalação de empreendimentos ou atividades que pos-

sam funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da
infra-estrutura correspondente;

e. a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na
sua subutilização ou não utilização;

f. a deterioração das áreas urbanizadas;
g. a poluição e a degradação ambiental;
h. a desigualdade e segregação espacial;

III. integração e complementaridade entre as atividades ur-
banas e rurais, inclusive nas áreas com potencial turístico e de implan-
tação de novos empreendimentos imobiliários, de modo a atender aos
interesses coletivos e evitar a expulsão direta ou indireta de morado-
res;

IV. promoção dos meios que garantam qualidade ambiental e
urbanística adequada nas diversas nucleações urbanas do Município,
priorizando os investimentos nas áreas mais precárias;

V. recuperação dos investimentos do Poder Público, dos
quais tenha resultado a valorização de imóveis urbanos, mediante utili-
zação de instrumentos urbanísticos, jurídicos e fiscais, de forma a criar
meios para a efetivação de uma política urbana redistributiva;

VI. proteção, conservação e recuperação dos mananciais,
inclusive suas margens, contribuindo para a valorização ambiental e
paisagística;

VII. proteção, conservação e recuperação do meio ambien-
te construído e simbólico, do patrimônio cultural, histórico, artístico, pai-
sagístico, arquitetônico e arqueológico;

VIII. garantia do acesso às praias a qualquer cidadão, es-
tando impedidos quaisquer empreendimentos que bloqueiem ou dificul-
tem o exercício deste direito;

IX. facilitação de acesso às praias do Município, para toda a
população, através da provisão de transporte público;

X. implementação de áreas verdes, preferencialmente com
espécies nativas, contribuindo para a recomposição vegetal de áreas
degradadas;

XI. simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocu-
pação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução
dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais de
interesse social, garantida a qualidade da moradia e a adequação às
características locais;

XII. articulação da política urbana com a política municipal de
habitação;

XIII. articulação da política urbana local com a política de
desenvolvimento urbano da Região Metropolitana de Salvador - RMS e
seu entorno, inclusive aquela que diga respeito à lógica de desenvolvi-
mento turístico do Litoral Norte;

XIV. avaliação da tendência de implantação de atividades
comerciais e de serviços na direção da BA-093 e seu monitoramento,
de forma a evitar a ocupação das áreas de preservação ambiental;

XV. qualificação paisagística na Sede, que leve em conside-
ração a criação de marcos referenciais e pontos nodais, capazes de
favorecer a legibilidade do espaço urbano;

XVI. disciplinamento das atividades de comércio e serviços
em áreas públicas;

XVII. desenvolvimento de projetos e ações que venham re-
forçar o papel do Município no âmbito da Região Metropolitana.

Art. 26. São diretrizes específicas da estruturação espaci-
al:

 I. oferta de transporte público em horários adequados à
dinâmica local e com condições satisfatórias de conforto e segurança,
promovendo a mobilidade de pessoas para a educação, trabalho, es-
porte, lazer e uso de serviços na Sede e entre este núcleo urbano, a
Orla e as diversas localidades do Município, bem como para outros
municípios do seu entorno;

II. implantação de um sistema de vias estruturantes que
possibilite a articulação entre Sede e Orla, promovendo a integração do
território municipal, além da implantação de vias alternativas de integra-
ção sem cobrança de pedágio;

III. estabelecimento de um plano urbanístico para a BA-099
(Estrada do Coco), envolvendo a qualificação ambiental, urbanística,
paisagística e funcional, contemplando as articulações com as vias de
acesso às localidades, o planejamento específico para a Zona de Ex-
pansão de Comércio e Serviços (ZECS), contendo a indicação de equi-
pamentos para prestação de serviços públicos e privados de apoio
turístico e rodoviário, prevendo-se a aplicação de instrumentos urba-
nísticos, tributários e de gestão participativa;

IV. qualificação urbanística das avenidas Radial A e Radial
B, com vistas a potencializar seu crescimento de forma economicamen-
te adequada e minimizar os conflitos entre os fluxos de veículos e de
pedestres, garantindo a fluidez nas articulações proporcionadas por
essas vias, mediante a realização de operações urbanas consorcia-
das, condicionadas à elaboração de planos específicos, que assegu-
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rem a participação social na sua elaboração e implementação;
V. estímulo ao uso institucional ao longo do acesso à cidade

pela BA-512 no seu trecho entre a BA-093 e Avenida Radial A, envol-
vendo a dinamização dos usos de equipamentos existentes, a exemplo
do Serviço Social da Indústria (SESI);

VI. estímulo à instalação de apoio ao desenvolvimento do
ecoturismo, esportes radicais, hotéis-fazenda ao longo da BA-512, no
trecho que corta a Zona Rural do Município, sem comprometer as suas
características rurais;

VII. reestruturação das vias Abrantes e Atlântica através
da realização de operações urbanas consorciadas, condicionadas à
elaboração de planos específicos que assegurem a participação social
na sua elaboração e implementação;

VIII. abertura de novos eixos de expansão entre a Sede, a
Orla e a Zona Rural do Município, através da realização de operações
urbanas consorciadas, condicionadas à elaboração de planos especí-
ficos, que assegurem a participação social na elaboração e implemen-
tação;

IX. regulação, fiscalização e controle público das unidades
de conservação existentes no Município e dos grandes espaços com
aspectos ambientais relevantes e/ou cobertura vegetal significativa:
Cinturão Verde do Pólo Industrial de Camaçari, APA Joanes-Ipitanga,
APA do Rio Capivara, APA das Lagoas de Guarajuba, Dunas de Abran-
tes, Parque do Rio Camaçari e área do projeto do Corredor Ecológico da
Orla;

X. definição de prioridades de atração de investimentos para
o Pólo de Apoio e Poloplast de Camaçari;

XI. criação do Parque Municipal do Rio Capivara, devendo
no ato de regulamentação ser definida a sua poligonal;

XII. adoção dos procedimentos que permitam regularizar o
abastecimento de água, eliminando paulatinamente a necessidade de
manobras para garantir o abastecimento público, provendo-se o atendi-
mento universal e de qualidade;

XIII. dinamização do uso e da ocupação do solo da área do
Pólo Industrial de Camaçari.

XIV – criação do Parque da Cidade, com implantação de
pistas de Cooper, caminhadas e áreas de lazer.

Subseção II
Das diretrizes para Habitação de Interesse Social

Art. 27. São diretrizes gerais de habitação de interesse
social:

I. articulação das políticas habitacionais com as diversas
políticas públicas, tendo em conta que o direito à moradia adequada
incorpora o direito à infra-estrutura, saneamento ambiental, mobilidade
e transporte coletivo, equipamentos e serviços urbanos e sociais;

II. urbanização e regularização fundiária de favelas, lotea-
mentos clandestinos e irregulares ocupados por população de baixa
renda, mediante o estabelecimento de normas especiais ambientais e
de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação;

III. melhoria das unidades residenciais sem instalações sa-
nitárias;

IV. incentivo às formas cooperativas e solidárias para cons-
trução e melhorias habitacionais e sanitárias;

V. formação de estoque de terra a ser utilizado em progra-
mas de habitação de interesse social e provisão de equipamentos cole-
tivos e espaços públicos;

VI. criação do sistema municipal de habitação de interesse
social, articulado com os sistemas estadual e federal, através da im-
plantação de um modelo de gestão que possibilite a racionalização ad-
ministrativa e o controle social;

VII. criação, regulamentação e implementação das Zonas
Especiais de Interesse Social;

VIII. implementação de programas habitacionais de interes-
se social para a população com renda de até três salários mínimos;

IX. assessoria técnica e jurídica gratuita em processo de
regularização fundiária e autoconstrução;

X. participação ampla da população na elaboração da políti-
ca municipal de habitação, do plano municipal de habitação de interesse
social e nos programas habitacionais de interesse social;

XI. criação de um cadastro e de um banco de dados munici-
pal sobre as famílias residentes em assentamentos precários ou passí-
veis de participação nos programas habitacionais de interesse social;

XII. reestruturação do Fundo Municipal de Habitação de In-
teresse Social;

XIII. garantia do acesso à terra urbanizada para a popula-
ção de baixa renda;

XIV. garantia da permanência da população em seu local de
moradia, salvo em situações excepcionais, quando deverá ser assegu-
rada em local próximo, ouvido o Conselho Municipal da Cidade (CONCI-
DADE).

Art. 28. São diretrizes específicas para Habitação de Inte-

resse Social, no tocante à regularização fundiária:
I. conciliação entre a regularização urbanística e ambiental

com a titulação do imóvel;
II. prestação de assistência técnica e jurídica gratuita para

as associações de moradores promoverem a regularização fundiária;
III. utilização prioritária da concessão especial de uso para

fins de moradia e concessão de direito real de uso na regularização
jurídica dos terrenos públicos ocupados pela população de baixa ren-
da;

IV. integração, em todos os níveis de governo, de progra-
mas de regularização fundiária com políticas includentes de planeja-
mento urbano e estratégias democráticas de gestão urbana;

V. respeito à diversidade das tipologias habitacionais oriun-
das dos usos e costumes das comunidades e grupos sociais;

VI. garantia de acessibilidade e mobilidade, infra-estrutura,
equipamentos e serviços públicos, endereçamento, acesso a crédito e
a formas de geração de renda aos assentamentos irregulares;

VII. consideração aos arranjos familiares contemporâneos
diferenciados na emissão de títulos nos programas de regularização
fundiária;

VIII. inclusão de mecanismos participativos nos programas
e projetos de regularização fundiária.

Art. 29. São diretrizes específicas para Habitação de Inte-
resse Social, no tocante à produção habitacional:

I. estruturação de programa específico de produção habita-
cional de interesse social voltado ao atendimento do déficit quantitativo
de moradias até a faixa de renda de 3 (três) salários mínimos, preven-
do-se subsídios para este segmento, e adotando-se as seguintes tipo-
logias:

a. oferta de lotes urbanizados, associada a cestas de mate-
riais de construção, com prestação de assistência técnica gratuita na
elaboração dos projetos urbanísticos, de infra-estrutura, paisagísticos
e de cada unidade habitacional, em acordo com as necessidades e
expectativas de cada família;

b. oferta de moradias em conjunto de unidades com tipologi-
as de padrões diferenciados, de modo a criar uma ambiência dinâmica
e evitar a monotonia e uniformidade dos conjuntos habitacionais;

c. oferta de moradias em conformidade com as necessida-
des e padrões estéticos de cada família nos casos de relocação;

 II. criação de núcleo de assistência técnica gratuita na SE-
PLAN, com o objetivo de atender à população nas suas demandas de
projetos (engenharia, arquitetura e outros), assegurando a elaboração
de projetos personalizados, condizentes com as necessidades da fa-
mília demandante;

III. realização de convênios com instituições de ensino e
Defensoria Pública do Estado da Bahia, visando à prestação de servi-
ços de arquitetura e engenharia e assistência jurídica;

IV. facilitação de acesso a crédito em convênios com insti-
tuições financeiras, prioritariamente governamentais;

V. cadastramento e criação de um banco de dados de imó-
veis públicos e privados sem utilização ou subutilizados para o aprovei-
tamento em projetos de habitação de interesse social;

VI. realização de pesquisa sobre as características da au-
toconstrução em Camaçari, com vistas a qualificar a ação da equipe
técnica da Prefeitura no assessoramento às comunidades;

VII. elaboração de Cartilha da Autoconstrução;
VIII. realização de estudos sobre tecnologias alternativas

de baixo custo, voltadas para a produção habitacional, prevendo-se a
reutilização de entulhos provenientes da construção civil;

IX. estímulo a iniciativas cooperadas de produção habitacio-
nal para a faixa de renda de até 3 (três) salários mínimos.

Art. 30. As diretrizes gerais e específicas de estruturação
urbana deverão ser implementadas prioritariamente através dos se-
guintes programas e projetos, detalhados no Anexo III desta Lei:

I. Projeto Delimitação dos Bairros;

II. Programa Acessibilidade e Mobilidade Universais;

III. Programa História e Memória de Camaçari:
a. Projeto Marcos da Arquitetura;
b. Projeto Memorial de Abrantes;
c. Projeto Memória dos Bairros;
d. Projeto Ruas que Conheci;

IV. Programa Reinserção Urbanística e Ambiental da Orla;

V. Programa de Qualificação dos Espaços Públicos da Orla;

VI. Programa de Requalificação Paisagística da Sede Muni-
cipal:

a. Projeto Marcos e Nós Urbanos;
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b. Projeto Linhas de Força, contemplando os subprojetos
Via Parque – Avenida Eixo Urbano Central e Parque Rio Camaçari;

c. Projeto Praça Viva;
d. Projeto de Arborização Urbana;
e. Projeto Parque do Joanes;
f. Projeto Entradas da Cidade.

VII. Programa de Urbanização e Melhorias nos Bairros e
Nucleações:

a. Projeto Espaço Comunidade;
b. Subprograma Lugar Fácil de Chegar.

VIII. Programa Valorização de Comunidades Quilombolas:
a. Projeto Senhora Santana de Cordoaria.

IX. Programa de Inserção Metropolitana:
a. Projeto de Ação Regional Integrada;
b. Projeto Centro Olímpico;
c. Projeto Espaço Universitário e Profissionalizante;
d. Terminal Rodoviário;
e. Projeto do Centro de Convenções;
f. Autódromo e Espaço Cultural e de Eventos Musicais.

Seção V
Das diretrizes da gestão do desenvolvimento urbano

Art. 31. São diretrizes gerais da gestão do desenvolvimento
urbano:

I. estabelecimento dos objetivos políticos, sociais e econô-
micos da gestão municipal, a partir das decisões das instâncias de
participação da sociedade civil criadas no âmbito do Município, incorpo-
rando e cumprindo as prioridades definidas;

II. reestruturação administrativa apoiada em estudos orga-
nizacionais dirigidos a adequar a estrutura e o modelo de gestão da
administração pública à complexidade do Município, criando ainda me-
canismos de eficiência e racionalidade econômica do erário;

III. articulação institucional envolvendo todas as secretari-
as e os diversos órgãos da administração municipal para a geração de
trabalho e renda, segurança alimentar, produção habitacional e regula-
rização fundiária das áreas ocupadas pela população de baixa renda;

IV. capacitação técnica e gerencial dos gestores públicos;
V. qualificação do servidor público municipal e implantação

de Plano de Cargos e Salários;
VI. realização de Concursos Públicos para preenchimento e

adequação  do quadro de servidores do Município;
VII. ampliação da arrecadação através de mecanismos efi-

cientes de controle e fiscalização tributários, da implantação de siste-
mas eletrônicos e do fortalecimento das estruturas das Secretarias da
Fazenda e do Planejamento Urbano e do Meio Ambiente;

VIII. criação, na estrutura administrativa municipal, de uma
base institucional que possibilite o fortalecimento da função de planeja-
mento, favorecendo a construção de uma visão compartilhada dos pro-
blemas do Município a serem enfrentados pelos diversos órgãos do
governo e contribuindo para uma maior coordenação e integração das
ações;

IX. utilização do orçamento público como peça fundamental
do sistema de planejamento municipal;

X. criação de mecanismos institucionais que garantam a
efetiva participação da sociedade organizada na formulação e imple-
mentação das políticas públicas e na gestão municipal, envolvendo o
reforço do papel dos conselhos municipais;

XI. promoção da articulação com municípios vizinhos, de
modo a estabelecer parcerias no desenvolvimento de projetos de inte-
resse comum, inclusive através da formação de consórcios públicos;

XII. elaboração de legislação urbanística e ambiental basea-
da no princípio da autonomia e da centralidade do município no planeja-
mento e gestão do uso e da ocupação do solo em seu território;

XIII. promover mecanismos de participação da população
interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou
atividades com efeitos potencialmente impactantes sobre o meio ambi-
ente, natural ou construído, visando o conforto e segurança da popula-
ção.

Art. 32. São diretrizes específicas da gestão do de-
senvolvimento urbano:

I. fortalecimento e atribuição de capacidade decisó-
ria às instâncias de gestão compartilhada entre o Poder Públi-
co e a sociedade;

II. manutenção no quadro permanente da Prefeitura
Municipal, de profissionais da área de planejamento urbano,
arquitetura e/ou urbanismo e com formação em biologia, geo-
logia e gestão ambiental, em número suficiente para a gestão
do território;

III. implantação de banco de informações municipais

georreferenciadas, contendo dados sobre finanças públicas,
economia, saúde, educação, saneamento básico, demografia,
urbanismo, cultura, meio ambiente, transporte, trânsito, as-
sistência social e outros de interesse público, a serem dispo-
nibilizados no portal eletrônico da Prefeitura Municipal de Ca-
maçari e em locais de fácil acesso;

IV. realização de ações voltadas para a integração das
ações administrativas, estabelecendo gerenciamento por pro-
gramas e projetos;

V. valorização e capacitação das entidades da socie-
dade civil de modo a qualificar a participação social na gestão
pública;

VI. combate ao desperdício na aplicação dos recur-
sos necessários à execução dos programas e projetos gover-
namentais;

VII. criação de grupo intersetorial com representan-
tes dos diversos órgãos que compõem a estrutura adminis-
trativa do Município, incluindo as instâncias de participação
social, com atribuições de avaliar o desempenho dos diversos
setores da administração municipal, identificando áreas de
sombreamento entre órgãos e setores com desempenho in-
suficiente e oneroso;

VIII. incentivo à gestão democrática em todos os ní-
veis e setores da administração;

IX. modernização e profissionalização dos setores
fazendário e jurídico municipais, assegurando uma maior efi-
ciência na geração das receitas de competência do Município;

X. ampliação do acesso da população à informação
sobre todos os processos da administração, através da me-
lhoria do sistema de comunicação social, da modernização de
procedimentos e do atendimento e orientação ao cidadão;

XI. introdução de mecanismos eficazes de controle
público e fiscalização dos serviços de transporte público;

XII. integração institucional entre a Sede, Orla e Zona
Rural, através da criação de unidades administrativas descen-
tralizadas;

XIII. reestruturação do aparelho público municipal e
adoção de padrões mais ágeis, integrados e eficazes na admi-
nistração, com vistas à redução de procedimentos burocráti-
cos, de forma a melhorar o atendimento ao público, bem como
assegurar a transparência das ações e o controle social;

XIV. reestruturação da Secretaria do Planejamento,
Urbanismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento de Gestão (SE-
PLAN);

XV. estruturação e fortalecimento do Conselho Mu-
nicipal do Meio Ambiente (COMAM), elaboração da legislação
ambiental, formação de equipe de servidores públicos munici-
pais, devidamente capacitados para as tarefas de formulação e
implementação de políticas, monitoramento e fiscalização am-
biental;

XVI. criação e estruturação do Conselho Municipal da
Cidade (CONCIDADE), responsável pela formulação e implemen-
tação das políticas urbanas, através das diretrizes estabeleci-
das nesta Lei e no Código Urbanístico e Ambiental;

XVII. estruturação, no âmbito da Secretaria do Plane-
jamento Urbano e do Meio Ambiente, de um Sistema de Plane-
jamento e Gestão do Desenvolvimento Urbano e da Qualidade
Ambiental, organizado através do Subsistema de Informações
Municipais, do Subsistema de Planejamento e Gestão Urbanís-
tica e do Subsistema de Planejamento e Gestão Ambiental;

XVIII. revisão da estrutura interna da administração
municipal responsável pelas políticas sociais, a partir da ela-
boração de estudo que identifique responsabilidades, objeti-
vos, metas e ações.

XIX. realização de concursos públicos, em articula-
ção com gestores de outros municípios da RMS, no sentido de
organizar a distribuição de oferta de oportunidades de traba-
lho, reduzir custos e garantir eficácia.

Art. 33. As diretrizes gerais e específicas de gestão
do desenvolvimento urbano serão implementadas prioritaria-
mente através do Programa de Monitoramento da Qualidade
Urbana e Ambiental.

TÍTULO III
DA ESTRUTURAÇÃO ESPACIAL E SEUS INSTRUMENTOS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 34. A estruturação espacial do município de Ca-
maçari é orientada pela modelagem espacial definida para as
áreas urbanas e rurais, consolidada em um conjunto de dire-
trizes para a organização espacial, envolvendo o zoneamento,
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o sistema de circulação urbana, a definição das categorias de
empreendimentos e os instrumentos de política urbana, con-
forme mapas 01 (Estruturação Espacial - Sede) e 02 (Estrutura-
ção Espacial - Orla).

CAPÍTULO II
DO MACROZONEAMENTO

Art. 35. O macrozoneamento define as áreas urbanas e
rurais do Município, conforme delimitação representada no Mapa 03
(Macrozoneamento), do Anexo VI, desta Lei, ficando assim estabeleci-
do, de acordo com os distritos:

I. Distrito de Abrantes:

a. Zona Urbana:
1. AB. ZU - 1 Vila de Abrantes;
2. AB. ZU - 2 Catu de Abrantes;
3. AB. ZU - 3 Busca Vida;
4. AB. ZU - 4 Areias;
5. AB. ZU - 5 Jauá;
6. AB. ZU - 6 Arembepe;
7. AB. ZU - 7 Capivara;

b. Zona Rural:
1. AB. ZR - 1 Pau Grande;
2. AB. ZR - 2 Cajazeira;
3. AB.ZR – 3 Coqueiros de Arembepe.

II. Distrito Sede:
a. Zona Urbana:
1. CA. ZU - 1 Sede.
b. Zona Rural:
1. CA. ZR - 1 Parafuso;
2. CA. ZR - 3 Machadinho;
3. CA.ZR -5 Capoami.
c. Zona Industrial:
1. CA. ZI - 1 Pólo Industrial de Camaçari.

III. Distrito de Monte Gordo:
a. Zona Urbana:
1. MG. ZU - 1 Monte Gordo;
2. MG. ZU - 2 Guarajuba;
3. MG. ZU - 3 Barra do Pojuca;
4. MG. ZU - 4 Itacimirim;
5. MG. ZU – 5 Barra do Jacuipe.
b. Zona Rural:
1. MG. ZR - 1 Coqueiro de Monte Gordo;
2. MG. ZR - 2 Engenho Novo;
3. MG. ZR - 3 Vila Camaçari;
4. MG. ZR - 4 Jurema.

CAPÍTULO III
DO ZONEAMENTO

Seção I
Da Zona Urbana

Art. 36. A Zona Urbana do Município é definida pelo zonea-
mento geral e pelo zoneamento especial que a este se sobrepõe para
efeito da implementação das diretrizes e aplicação de parâmetros urba-
nísticos.

Subseção I
Das características e diretrizes das zonas

Art. 37. Fica a área urbana do Município dividida nas se-
guintes zonas, representadas nos mapas 04 (Zoneamento - Sede) e 05
(Zoneamento Orla), do Anexo VI, desta Lei:

I. Zona Central (ZCEN): compreende a porção central da
cidade de Camaçari, estendendo-se às margens das vias radiais, pas-
sível de um maior adensamento construtivo e diversificação de usos
comerciais e de serviços;

II. Zona de Ocupação Consolidada (ZOCON): compreende
os bairros e localidades já consolidados no que diz respeito ao tempo
de ocupação, infra-estrutura e serviços disponíveis, passíveis de maior
adensamento;

III. Zona de Expansão Prioritária (ZEP): compreende as áre-
as em processo de consolidação, já urbanizadas e com alguma infra-
estrutura, mas pouco adensadas, além de áreas ainda vazias ou com
ocupações rarefeitas, próximas a áreas mais estruturadas, nas quais
deve ser estimulada a ocupação;

IV. Zona de Expansão de Comércio e Serviços (ZECS): com-
preende as áreas destinadas prioritariamente à implantação de empre-

endimentos de comércio e serviços, nas quais deve ser incentivada a
instalação de empreendimentos de médio e grande porte, de atendimen-
to regional e local;

V. Zona de Transformação, Comércio e Serviços (ZTCS):
compreende as áreas consolidadas dos parcelamentos Pólo de Apoio e
Poloplast e áreas adjacentes em processo de expansão destinadas
prioritariamente à instalação de indústrias de transformação, comércio
e serviços, podendo comportar usos incômodos ou de impacto local
reduzido;

VI. Zona de Expansão Controlada (ZEC): compreende áre-
as ainda não ocupadas ou de ocupação rarefeita, mas pressionadas
pela proximidade de áreas consolidadas e infra-estruturadas, caracte-
rizadas pela presença de ecossistemas de relevância no entorno, nas
quais a ocupação deve se dar de forma controlada, em alguns casos,
condicionada, de forma a não comprometer a qualidade dos ambientes;

VII. Zona de Interesse Turístico (ZIT): compreende as áreas
com potencial paisagístico, ambiental e turístico, onde devem ser esti-
mulados os usos de lazer e hoteleiro, resguardados o acesso público
às praias, bordas dos rios e áreas úmidas;

VIII. Zona de Importância Ambiental e Paisagística (ZIAP):
compreende as áreas de média fragilidade dos ecossistemas, com po-
tencial paisagístico e ambiental a ser preservado ou recomposto, pres-
sionadas pela ocupação urbana da Sede, definidas como zonas de
amortecimento da expansão urbana em direção a áreas inadequadas;

IX. Zona de Proteção e Interesse Paisagístico (ZPIP): com-
preende as áreas de alta fragilidade dos ecossistemas, com baixo com-
prometimento, com potencial paisagístico e ambiental a ser preservado
ou recomposto do ponto de vista da fauna e da flora, definidas como
zonas de preservação integral.

Parágrafo único. Para efeito de definição de parâmetros
de ocupação e uso do solo devem ser observadas as seguintes dispo-
sições:

I. a categoria de Zona de Ocupação Consolidada divide-se
oito subcategorias específicas: ZOCON 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;

II. a categoria de Zona de Expansão Prioritária divide-se em
duas subcategorias específicas: ZEP 1 e 2;

 III. a categoria de Zona de Expansão de Comércio e Servi-
ços divide-se em duas subcategorias específicas: ZECS 1 e 2;

IV. a categoria de Zona de Expansão Controlada divide-se
em seis subcategorias específicas: ZEC 1, 2, 3, 4, 5, 6;

V. a categoria de Zona de Interesse Turístico divide-se em
duas subcategorias específicas: ZIT 1 e 2.

Art. 38. São definidas para a Zona Central (ZCEN) as se-
guintes diretrizes:

I. articulação com empreendedores privados, comerciantes
e prestadores de serviços locais, com o objetivo de viabilizar uma ope-
ração urbana consorciada para a qualificação urbanística, paisagística
e ambiental do local;

II. aumento do potencial construtivo, através da utilização
da outorga onerosa do direito de construir e da transferência do direito
de construir, respeitando os limites do coeficiente máximo e do gabarito
estabelecidos no Código Urbanístico e Ambiental;

III. previsão de leilão de coeficientes de aproveitamento,
promovido pela Secretaria do Planejamento Urbano e do Meio Ambiente,
dentro do limite máximo estabelecido no âmbito da operação urbana
consorciada;

IV. implementação de projeto urbanístico que possibilite uma
melhor organização da área do Centro Administrativo, proporcionando
melhores condições para o uso dos espaços públicos que entremeiam
os edifícios;

V. paisagismo e regularização das calçadas, implantação
de mobiliário urbano suficiente para atender ao fluxo de pessoas que
circulam no lugar.

Art. 39. São definidas para a Zona de Ocupação Consolida-
da (ZOCON) as seguintes diretrizes:

I. estímulo ao adensamento e ocupação dos vazios existen-
tes;

II. reforço da imagem urbana e melhoria dos bairros, através
da qualificação dos marcos visuais existentes e recuperação gradual
da paisagem;

III. potencialização dos pontos nodais, consolidando as re-
ferências urbanas;

IV. requalificação das praças e implantação de novos espa-
ços públicos de lazer, ocupando os vazios mais favoráveis à criação
de áreas de sociabilidade;

V. implementação de um padrão de urbanização de ruas,
praças, calçadas e passeios que contemple a acessibilidade universal,
com adaptação de equipamentos para portadores de deficiências visu-
ais, auditivas e que utilizam muletas e o uso de materiais que promovam
a qualidade ambiental;

VI. promoção de ações voltadas para a dinamização das
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vias estruturantes do Município, prevendo elementos de suporte às
atividades de comércio e serviços, como estacionamentos, sinalização
e mobiliário urbano;

VII. licenciamento de empreendimentos de uso residencial,
institucional, comercial e de serviços;

VIII. licenciamentos de usos industriais nas ZOCON 4, ZO-
CON 5, ZOCON 6, ZOCON 7 e ZOCON 8, apenas quando considerados
integrados pelo Código Urbanístico e Ambiental;

IX. proibição de licenciamentos industriais nas ZOCON 1,
ZOCON 2 e ZOCON 3;

X. exigência de estudos de impacto de vizinhança para im-
plantação de empreendimentos que possam vir a acarretar sobrecarga
no sistema viário, saturação de infra-estrutura - drenagem, esgoto,
energia elétrica e telefonia - sombreamento excessivo, poluição sono-
ra, pressão sobre áreas ambientalmente frágeis.

XI – estímulo à construção de garagens em empreendimen-
tos públicos e privados, excluindo do cálculo do coeficiente de aprovei-
tamento as áreas destinadas a estacionamento dos veículos.

Art. 40. São definidas para a Zona de Expansão Prioritária
(ZEP) as seguintes diretrizes:

I. elaboração de plano urbanístico prioritariamente para a
área do Loteamento Parque Nascente do Rio Capivara e entorno, antigo
Loteamento Espaço Alpha;

II. estímulo ao adensamento;
III. implantação de espaços públicos de lazer, ocupando os

vazios mais favoráveis à criação de áreas de sociabilidade;
IV. implementação de um padrão de urbanização de ruas,

calçadas e passeios que contemple a acessibilidade universal e o uso
de materiais que promovam a qualidade ambiental;

V. licenciamento de empreendimentos de uso residencial,
institucional, comercial e de serviços, além de usos industriais tidos
como integrados, limitando-se estes a 300,00m2 de área construída;

VI. elaboração de planos de saneamento básico (resíduos
sólidos, líquidos, infra-estrutura de esgotamento sanitário).

Art. 41. São definidas para a Zona de Expansão de Comér-
cio e Serviços (ZECS) as seguintes diretrizes:

I. licenciamento de empreendimentos de uso institucional,
comercial e serviços e industriais, estes quando definidos como inte-
grados pelo Código Urbanístico e Ambiental;

II. licenciamento de usos residenciais, desde que o acesso
principal se faça através de sistema viário interno, sendo vedado o
acesso pela Via Parafuso ou pela BA-099;

III. estímulo a empreendimentos de comércio e serviços com-
plementares às atividades industriais ao longo da Via Parafuso e BA-
512;

IV. estímulo a empreendimentos de apoio às atividades tu-
rísticas e às residências ao longo da BA-099;

V. estímulo à implantação de hotéis, pousadas e motéis;
estabelecimentos educacionais técnicos e universitários;

VI. implantação de via marginal à Via Parafuso, BA-512 e
BA-099 (Estrada do Coco), para acesso aos empreendimentos, respei-
tando-se os parâmetros definidos pelo Departamento de Estrada e Ro-
dagem da Bahia (DERBA);

VII. preservação de áreas de acostamento, paradas de
ônibus e recuos que possibilitem a segurança e o alargamento futuro
das rodovias;

VIII. disciplinamento de áreas para exposição e venda da
produção artesanal do Município na BA-099 (Estrada do Coco) com
espaços reservados a estacionamentos;

IX. implantação de passarelas.

Parágrafo único. A implantação de passarelas a que se
refere o inciso IX deste artigo deverá ser submetida à avalia-
ção quanto ao impacto paisagístico pelo Conselho Municipal
de Meio Ambiente (COMAM).

Art. 42. São definidas para a Zona de Transformação, Co-
mércio e Serviços (ZTCS) as seguintes diretrizes:

I. previsão de incremento ao sistema viário existente, articu-
lando-o às vias de acesso ao Pólo Industrial de Camaçari e ao sistema
viário da cidade, evitando a sua sobrecarga;

II. previsão de operação urbana consorciada envolvendo
os empreendimentos implantados, os proprietários de terrenos e o po-
der público municipal, prevendo-se a qualificação paisagística e funci-
onal da Avenida Jorge Amado.

Art. 43. São definidas para a Zona de Expansão Controlada
(ZEC) as seguintes diretrizes:

I. licenciamento de empreendimentos de uso residencial, ins-
titucional, comercial e de serviços;

II. licenciamentos de usos industriais apenas quando consi-
derados integrados pelo Código Urbanístico e Ambiental, limitados a

450,00m2 de área construída na ZEC 4, 300,00m2 de área construída
na ZEC 5, e a 350,00m2 de área construída na ZEC 6;

III. proibição de licenciamentos industriais nas ZEC 1, ZEC 2
e ZEC 3;

IV. manutenção e/ou reposição de vegetação nativa, em
especial no licenciamento de loteamentos, evitando a desestabilização
do solo e o empobrecimento da biodiversidade;

V. proibição da privatização de praias, lagoas e rios e o
bloqueio de vias e acessos;

VI. proibição de construções à beira-mar que possam preju-
dicar a ação dos ventos e bloquear a maresia que atua como nutriente
na restinga;

VII. estabelecimento de parâmetros que garantam permea-
bilidade, possibilitando assim a recarga do lençol freático e das lagoas;

VIII. proibição de parcelamentos que promovam a fragmen-
tação de ecossistemas;

IX. recuperação e preservação das nascentes existentes
na zona;

X. os engenhos publicitários no Município de Camaçari se-
rão ordenados através de lei especifica, excetuando-se:

a. placas de sinalização;
b. placas educativas;
c. letreiros de estabelecimentos comerciais e de serviços

no próprio estabelecimento.
XI. priorização de adensamento apenas nas áreas já ocu-

padas;
XII. implantação de espaços públicos de lazer, ocupando os

vazios mais favoráveis à criação de áreas de sociabilidade;
XIII. implementação de um padrão de urbanização de ruas,

calçadas e passeios que contemple a acessibilidade universal e o uso
de materiais que promovam a qualidade ambiental;

XIV. proibição da ocupação por condomínios fechados com
área superior a 4 ha (quatro hectares) ou contínua a outro condomínio,
em qualquer uma de suas divisas, sendo necessária a implantação de
via pública entre os empreendimentos, de modo a garantir a livre e
adequada circulação de veículos automotores e pedestres;

XV. estabelecimento de faixa de domínio das rodovias, fi-
cando os licenciamentos vinculados à obediência à faixa estabelecida
pelo Departamento de Estradas e Rodagens da Bahia (DERBA);

XVI. obrigatoriedade de implantação de via marginal em qual-
quer empreendimento situado às margens da Via Parafuso, Via Abran-
tes e BA-099, lindeira à faixa de domínio;

XVII. implantação de projeto urbanístico de duplicação da
Via Abrantes, incluído a construção de canteiro central, ciclovia, acos-
tamento e sinalização;

XVIII. exigência para os licenciamentos de parcelamentos e
de condomínios na ZEC 1, da reserva de 30% para áreas verdes e de
lazer e equipamentos de interesse públicos, bem como de calçadas que
contemplem a acessibilidade universal;

XIX. licenciamentos na ZEC 1 da CA.ZU-1 condicionados à
implantação de projeto de qualificação da Via Abrantes, contemplando
a sua duplicação, respeitados os parâmetros de segurança e de prote-
ção ambiental.

Art. 44. São definidas para a Zona de Interesse Turístico
(ZIT) as seguintes diretrizes:

I. implantação de empreendimentos de lazer e hoteleiros;
II. licenciamento condicionado à participação do empreen-

dedor na implantação de estrutura de apoio à praia, rio e lagoa, para o
uso e gozo públicos, na faixa lindeira de orla estabelecida pelo Poder
Público Municipal, em Termo de Acordo e Compromisso – TAC, a título de
compensação ambiental;

III. proibição de edificações de caráter permanente na bor-
da de rios, áreas úmidas e praias;

IV. proibição de edificações que obstruam os cones de aber-
tura visual ou que contrariem normas ambientais federais, estaduais e
municipais que dispõem sobre área de preservação permanente (APP);

V. manutenção e/ou reposição de vegetação nativa;
VI. proibição da privatização de praias, rios e lagoas;
VII. obrigatoriedade de instrução do processo de licencia-

mento à apresentação de estudo da paisagem que considere a escala
do lugar, os cones de abertura visual e graus de fechamento dos espa-
ços descobertos, relação entre massas construídas e formações ve-
getais e o impacto paisagístico do empreendimento;

VIII. submissão dos projetos arquitetônicos, urbanísticos,
paisagísticos e de esgotamento sanitário à aprovação do Conselho
Municipal de Meio Ambiente (COMAM), ouvido o Conselho Municipal da
Cidade (CONCIDADE).

Art. 45. São definidas para a Zona de Importância Ambiental
e Paisagística (ZIAP) as seguintes diretrizes:

I. proibição de atividades extrativistas de substâncias mine-
rais para a construção civil, como medida para preservação das carac-
terísticas da paisagem, do relevo e da qualidade dos recursos hídricos;
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II. promoção da recuperação ambiental das áreas próximas
aos rios, articulada com ações que dotem esses espaços de uma clara
função social para a população da Sede, a exemplo de ciclovias, par-
ques e plantio de árvores frutíferas;

III. implantação de parque urbano na área à Sudoeste da
Sede, em direção a APA Joanes-Ipitanga, com atividades de educação
ambiental, visitas guiadas, sistema de ciclovias, equipamentos de apoio
ao ecoturismo;

IV. proibição da ocupação por usos residenciais, industri-
ais, de comércio e serviços, assegurando a sua função de parque
urbano.

Art. 46. São definidas para a Zona de Proteção e Interesse
Paisagístico (ZPIP) as seguintes diretrizes:

 I. proibição de licenciamento de empreendimentos de uso
residencial, comercial e industrial;

II. incentivo à implantação de parques públicos voltados para
atividades de conservação e preservação com caráter social, incluindo
atividades educativas como pesca, plantio e visitação dirigida;

III. proibição de edificações de caráter permanente em geral
e, quando provisórias, aquelas que obstruam os cones de abertura de
visuais;

IV. manutenção e/ou reposição de vegetação nativa;
V. proibição da privatização de praias, lagoas e rios e do

bloqueio de vias e acessos;
VI. proibição de licenciamento de engenhos publicitários na

faixa de entre o mar e a Estrada do Coco, inclusive em ambas as
margens da rodovia, excetuando-se placas de sinalização e placas
educativas;

VII. implementação dos projetos do Monumento Natural Du-
nas de Abrantes e do Corredor Ecológico.

Art. 47. Os coeficientes de aproveitamento básicos, máxi-
mos e mínimos e demais parâmetros urbanísticos para as zonas urba-
nas, serão  estabelecidos em lei especifica.

§1º. O coeficiente de aproveitamento máximo estabelecido
para a zona somente poderá ser aplicado para as áreas de incidência
da outorga onerosa do direito de construir ou de destino da transferên-
cia do direito de construir (TRANSCON), conforme requisitos estabele-
cidos nos art. 66 a 72 da presente lei.

§2º. O coeficiente de aproveitamento mínimo estabelecido
para a zona indica a referência mínima de utilização do terreno, abaixo
da qual fica caracterizada a subutilização do imóvel para efeito de
imposição do instituto do parcelamento, edificação ou utilização com-
pulsória, nos termos desta lei.

§3o – Nos casos de novos empreendimentos, com glebas
superiores a cem hectares, os parâmetros urbanísticos, estabelecidos
em lei especifica, poderão ser substituídos, desde que:

a) alterados os coeficientes de aproveitamento dos
lotes do empreendimento, haja redução mínima de 20% (vinte
por cento) das áreas de ocupação e de utilização em relação ao
potencial total de área comercializável, quando aplicado o parâ-
metro original;

b) a área obtida da redução prevista na alínea “a” seja des-
tinada como área verde e incorporada, em pelo menos 75% (setenta e
cinco por cento) à área pública, de forma que as áreas verdes públicas
sejam amplas e contínuas.

§4o – A alternativa prevista no parágrafo  anterior não se
aplica às áreas situadas a leste da BA-099.

Subseção II
Das características e diretrizes das zonas especiais

Art. 48. Ficam estabelecidas as seguintes Zonas Especiais,
representadas nos mapas 06 (Zoneamento Especial - Sede), 07 (Zone-
amento Especial Orla), integrantes do Anexo VI desta Lei:

I. Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS): compreende
as áreas destinadas à produção e manutenção de habitação de interes-
se social, visando integrar os espaços, tais como favelas, assenta-
mentos precários, loteamentos irregulares ou clandestinos e outras
formas de moradia precária à cidade legal;

II. Zona Especial da Orla (ZEO): compreende a unidade ge-
ográfica, situada na zona costeira, correspondente a uma faixa, medi-
da a partir da linha de preamar máxima, no sentido do continente, com
60 metros de largura devendo essa área ser considerada como de
preservação permanente;

III. Zona Especial de Interesse Cultural (ZEIC): compreende
as áreas onde são identificados valores simbólicos e imateriais, assim
como valores materiais, de reconhecidas características identitárias,
cênicas e arquitetônicas, destinadas à manutenção, preservação e/ou
requalificação, para fins de interesse cultural;

IV. Zona Especial Industrial Descontínua (ZEID): compreen-
de áreas ambientalmente frágeis onde estão implantados empreendi-
mentos industriais.

Art. 49. Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes para a
Zona Especial de Interesse Social (ZEIS):

I. promoção da regularização jurídica e da melhoria urbanís-
tica através de projetos integrados;

II. flexibilização de parâmetros de uso e ocupação do solo,
com a garantia da qualidade da moradia e do ambiente construído;

III. prioridade na execução de obras de infra-estrutura, im-
plantação de equipamentos comunitários, melhorias habitacionais, cons-
trução de novas moradias e ações de regularização fundiária;

IV. elaboração e implementação de planos específicos de
regularização fundiária, englobando as dimensões ambiental, urbanísti-
ca e da legalização fundiária;

V. consideração aos seguintes requisitos na elaboração
dos planos e projetos em ZEIS:

a. participação social, na elaboração, implementação e ges-
tão;

b. respeito às especificidades culturais e ambientais locais;
c. decodificação da linguagem técnica, tornando o projeto

acessível à população;
d. prevalência do direito de uso sobre o direito de proprieda-

de nas decisões acerca da permanência da população na área.

Art. 50. Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes para a
Zona Especial da Orla (ZEO):

I. deve ser adotada como referência para o Projeto Orla;
II. proibição de licenciamento de empreendimentos de uso

residencial, comercial e de serviços e industrial;
III. proibição de edificações, mesmo provisórias, que obs-

truam os cones de abertura de visuais;
IV. manutenção e/ou reposição de vegetação nativa;
V. adequação das barracas de praia às características lo-

cais, com especial atenção aos materiais construtivos e ao destino de
detritos, resíduos sólidos e efluentes líquidos;

VI. implantação de equipamentos de apoio às atividades de
praia, como sanitários públicos, equipamentos de ginástica e outros
voltados à prática de esportes;

VII. proibição da privatização de praias, lagoas e rios e do
bloqueio dos acessos à praia;

VIII. proibição de construções permanentes à beira-mar e,
quando provisórias, aquelas que prejudicam a ação dos ventos trans-
portadores da maresia, que atua como nutriente na restinga.

Art. 51. Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes para a
Zona Especial de Interesse Cultural (ZEIC):

I. previsão do instrumento de transferência do direito de
construir, constituindo essas áreas como origem da transferência;

II. delimitação da área e seu entorno mediante estudos acu-
rados da paisagem, como escala do lugar, cones de abertura visual e
graus de fechamento dos espaços descobertos, relação entre massas
construídas e massas vegetais;

III. Aprovação dos projetos condicionada a anuência do
Conselho Municipal da Cidade (CONCIDADE);

IV. articulação com órgãos públicos estaduais e federais,
para a preservação e valorização de imóveis de interesse cultural e de
comunidades tradicionais, especialmente da comunidade de Senhora
Santana de Cordoaria e da Aldeia Hippie;

V. manutenção da população residente em imóveis de inte-
resse histórico-cultural, priorizando usos tradicionais e/ou compatíveis
com o local;

Art. 52. Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes para a
Zona Especial Industrial Descontínua (ZEID):

I. implantação e/ou recuperação do cinturão verde de prote-
ção;

II. implementação de ações de manejo adequado do cinturão
verde de proteção;

III. no caso de desativação das atividades industriais de-
senvolvidas na zona, ficam proibidas novas destinações industriais,
sendo a partir de então adotados as diretrizes e parâmetros de uso e
ocupação do solo, estabelecidos para a Zona lindeira.

Art. 53. Os parâmetros urbanísticos para as zonas especi-
ais serão definidos através de planos específicos, elaborados confor-
me diretrizes definidas no Anexo II.

Seção II
Da Zona Rural

Art.54. Fica instituída a Zona Rural caracterizada predomi-
nantemente pelas atividades: agrícola, pecuária, criação de animais,
extração vegetal e extração mineral.

Art. 55. São diretrizes definidas para a Zona Rural de que
trata esta Lei:
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I. preservação e conservação dos recursos naturais;
II. recuperação das áreas degradadas;
III. identificação dos potenciais produtivos e implementação

de empreendimentos agro-ecológicos adaptados às características lo-
cais, capazes de incorporar a população residente nessa zona;

IV. implantação e melhoria da infra-estrutura e logística de
apoio às atividades compatíveis à zona, ao escoamento e comercializa-
ção da produção existente;

V. incentivo à criação de Reserva Particular do Patrimônio
Natural (RPPN);

VI. incentivo a atividades de turismo rural e à prática de
esportes radicais, respeitadas as características ambientais;

VII. execução de programas de educação ambiental e sani-
tária nas comunidades.

Art. 56. Ficam estabelecidos, para as zonas rurais, citadas
no Art. 35, incisos I-b, II-b e III-b, para áreas até 5.000,00 m², o coefici-
ente de aproveitamento básico 0,20, e para áreas acima de 5.000,00
m², o coeficiente de aproveitamento básico 0,10 + 500,00m², devendo
os demais parâmetros urbanísticos serem estabelecidos no Código
Urbanístico e Ambiental.

CAPÍTULO IV
DO SISTEMA DE CIRCULAÇÃO URBANA

Art. 57. O sistema viário deverá ser estruturado e
ampliado através de projetos de melhorias, complementações
e implantação de novas vias, como indicado nos mapas 08 (Sis-
tema Viário e Projetos - Sede) e 09 (Sistema Viário e Projetos -
Orla).

Art. 58. O Sistema de Circulação Urbana será classifi-
cado e hierarquizado através de Lei específica, com base nos
critérios definidos pelo Código Urbanístico e Ambiental do
Município de Camaçari, observando-se as diretrizes da pre-
sente Lei.

Art. 59. O Sistema de Circulação Urbana deverá ser
reestruturado, mediante a implementação de medidas que
permitam maior integração regional e local, fluidez no tráfego,
conforto e segurança aos usuários, prevendo-se:

I. a execução de medidas operacionais e de reestru-
turação física, no sentido de eliminar ou minimizar problemas
de circulação hoje existentes, através das seguintes ações:

a. implantação de sinalização horizontal, vertical e
semafórica, observando-se especialmente os pontos de con-
flitos entre pedestres, veículos automotores, bicicletas e car-
roças;

b. correção das regras de circulação, com alterações
no sentido de tráfego, prevendo-se, quando possível, sentido
único às vias nos itinerários do transporte coletivo por ônibus;

c. reordenamento do trânsito no Centro;
d. previsão de estacionamentos para bicicletas e ve-

ículos  na periferia da área central e em locais de maior afluên-
cia pública;

e. estímulo à implantação de linhas regulares de ve-
ículos lotação tipo van para o transporte coletivo entre a Sede
e a Orla, prevendo-se o apoio do poder público municipal na
formação de cooperativas e capacitação dos cooperativados;

f. determinação de áreas para estacionamentos, in-
clusive subterrâneos, de veículos no entorno da área central;

g. disciplinamento da circulação de veículos de carga
e da operação de carga-descarga por regulamento específico
que inclua alterações nas rotinas operacionais, tais como: si-
nalização adequada, determinação de horários, previsão de
pórticos para coibir a circulação nas vias sem capacidade de
absorver veículos de carga, entre outras;

h. adequação dos logradouros existentes às neces-
sidades das pessoas com deficiência física e/ou mobilidade
reduzida;

i. melhoria da pavimentação e arborização dos pas-
seios com o objetivo de proporcionar maior segurança e con-
forto;

j. estabelecimento de critérios e normas específicas
para a colocação de mobiliário urbano nos logradouros públi-
cos, garantida a circulação adequada para pedestres;

k. disciplinamento da circulação de veículos de tra-
ção animal (carroças);

l. adequação do percentual exigido por lei da frota de
ônibus às necessidades das pessoas com deficiência física e/
ou mobilidade reduzida.

II. complementação do sistema viário estrutural da
cidade, através das seguintes ações:

a. implantação das diretrizes indicadas em progra-
ma específico de Estruturação do Sistema de Vias Municipais
e requalificação dos principais acessos e conexões entre Sede,
Orla e Zona Rural, constante do Anexo III;

b. implantação total dos eixos viários nas ZEP e ZEC,
em conformidade com a dinâmica de crescimento da cidade e
atentando para a implantação de ciclovia associada e calçada
ajardinada.

Parágrafo único. As características físicas e funcio-
nais exigidas para as vias do Município serão estabelecidas no
Código Urbanístico e Ambiental do Município de Camaçari.

Art. 60. Ficam definidas as seguintes diretrizes específi-
cas, para as principais vias do Município, devendo, no caso das rodovi-
as estaduais, ser analisada a implementação junto aos órgãos compe-
tentes:

I. BA-099 (Estrada do Coco):
a. análise para redefinição da faixa de domínio (DERBA);
b. implantação de vias marginais para acessos a empreen-

dimentos;
c. sinalização de trânsito e ambiental;
d. paisagismo e qualificação visual, respeitadas as restri-

ções a engenhos publicitários;
e. restrição de uso e ocupação nos lotes lindeiros, confor-

me parâmetros estabelecidos no zoneamento;

II. BA-535 (Via Parafuso):
a. elaboração de estudos e projetos para duplicação e rede-

finição da faixa de domínio (DERBA);
b. obrigatoriedade de implantação de vias marginais para

acesso a empreendimentos;
c. sinalização de trânsito e ambiental;
d. implementação de medidas de segurança;
e. qualificação paisagística;
f. obrigatoriedade de transposição em desnível através de

túnel ou viaduto;
g. restrição de uso e ocupação nos lotes lindeiros, confor-

me parâmetros estabelecidos no zoneamento;

III. BA-093:
a. elaboração de estudos para redefinição da faixa de domí-

nio (DERBA);
b. obrigatoriedade de implantação de vias marginais para

acessos a empreendimentos;
c. sinalização de trânsito e ambiental;
d. implementação de medidas de segurança;
e. obrigatoriedade de transposição em desnível através de

túnel ou viaduto;
f. restrição de uso e ocupação nos lotes lindeiros, conforme

parâmetros estabelecidos no zoneamento;

IV. BA-512 (Via COPEC):
a. elaboração de estudos para redefinição da faixa dedomí-

nio (DERBA);
b. obrigatoriedade de implantação de vias marginais para

acessos a empreendimentos;
c. estímulo à implantação de usos institucionais;
d. sinalização de trânsito e ambiental;
e. implementação de medidas de segurança;
f. qualificação paisagística;
g. restrição de uso e ocupação nos lotes lindeiros, confor-

me parâmetros estabelecidos no zoneamento;

V. Via Atlântica (Estrada da CETREL):
a. elaboração de estudos e projetos para duplicação e rede-

finição da faixa de domínio (DERBA);
b. obrigatoriedade de implantação de vias marginais para

acessos a empreendimentos;
c. qualificação paisagística;
d. sinalização de trânsito e ambiental;
e. implementação de medidas de segurança;
f. restrição de uso e ocupação nos lotes lindeiros, conforme

parâmetros estabelecidos no zoneamento;

VI. BA-522 (Via Abrantes):
a. elaboração de estudos e projetos para duplicação e/ou

redefinição da caixa total da via e da faixa de domínio (DERBA);
b. obrigatoriedade de implantação de vias marginais para

acessos a empreendimentos;
c. sinalização de trânsito e ambiental;
d. implementação de medidas de segurança;
e. qualificação paisagística, ambiental, visual e funcional,

com ênfase nos seguintes aspectos:
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1. consideração às restrições ambientais;
2. implantação de ciclovia, passeios e acostamento;
3. restrição a engenhos publicitários;
4. implantação de faixas de canteiros laterais arborizadas,

canteiro central (se for o caso) e caramanchão de descanso, quando
da duplicação da pista;

5. implantação de caramanchão e arcos com vegetação
sobre a pista em locais estratégicos, para passagem de fauna e inte-
gração de ecossistemas;

VII. Via Parque:
a. elaboração de estudos e projetos para a via, incluindo

definição da caixa total e da faixa de domínio;
b. complementação da implantação da via;
c. sinalização de trânsito e ambiental, inclusive aquelas com

informações sobre passagem de fauna nativa;
d. implementação de medidas de segurança;
e. qualificação paisagística, ambiental, visual e funcional,

com ênfase nos seguintes aspectos:
1. consideração às restrições ambientais;
2. implantação de ciclovia, passeios e acostamento;
3. restrição a engenhos publicitários;
4. implantação de faixas de canteiros laterais arborizadas,

canteiro central (se for o caso) e caramanchão de descanso;
f. implantação de caramanchão e arcos com vegetação so-

bre a pista em locais estratégicos, para passagem de fauna e integra-
ção de ecossistemas.

VIII. Avenida Jorge Amado:
a. elaboração de estudos e projetos para duplicação e rede-

finição da faixa de domínio no trecho após o Viaduto doTrabalhador
(Via Parafuso), sentido Leste;

b. obrigatoriedade de implantação de vias marginais para
acesso a empreendimentos;

c. paisagismo e qualificação visual;
d. sinalização de trânsito;
e. implementação de medidas de segurança;
f. restrição de uso e ocupação nos lotes lindeiros, conforme

parâmetros estabelecidos no zoneamento.
g. implantação de passeios e ciclovias.

CAPÍTULO V
DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA

Seção I
Das disposições gerais

Art. 61. Serão utilizados os seguintes instrumentos para o
cumprimento da função social da propriedade:

I. planos urbanísticos;
II. programas, projetos e ações;
III. normas de uso e ocupação do solo;
IV. usucapião especial de imóvel urbano;
V. direito de superfície;
VI. estudo de impacto ambiental (EIA) e estudo de impacto

de vizinhança (EIV);
VII. parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;
VIII. IPTU progressivo no tempo;
IX. desapropriação com pagamento em títulos;
X. outorga onerosa do direito de construir e de alteração de

uso;
XI. transferência do direito de construir (TRANSCON);
XII. operações urbanas consorciadas;
XIII. consórcio imobiliário;
XIV. direito de preempção;
XV. zonas especiais de interesse social;
XVI. concessão de uso especial para fins de moradia e

concessão de direito real de uso.

§1º. Os planos urbanísticos e os programas, projetos e ações
mencionados nos incisos I e II deste artigo constam, respectivamente,
nos Anexos II e III desta Lei.

§2º. As normas de uso e ocupação do solo mencionadas no
inciso III deste artigo são estabelecidas pela presente Lei, complemen-
tadas pelo Código Urbanístico e Ambiental.

§3º. Os instrumentos previstos nos incisos IV, V e VII a XVI
deste artigo deverão ser aplicados de acordo com o disposto nos art.
9º a 14 e 21 a 24, respectivamente, da Lei Federal nº 10.257, de 10 de
julho de 2001 (Estatuto da Cidade).

§4º. Os instrumentos mencionados no inciso VI deste artigo
serão definidos no Código Urbanístico e Ambiental.

§5º. A disposição, por zona, dos instrumentos previstos nos
incisos VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV deste artigo, constam no Anexo IV

desta Lei.

Seção II
Do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios

Art. 62. São passíveis de parcelamento, edificação ou utili-
zação compulsórios, nos termos do artigo 182 da Constituição Federal
e dos artigos 5º e 6º da Lei Federal nº 10.257, de 2001, os imóveis não
edificados, subutilizados ou não utilizados, localizados nas áreas indi-
cadas nos mapas 10 (Incidência dos Instrumentos da Política Urbana -
Sede) e 11 (Incidência dos Instrumentos da Política Urbana - Orla).

§1º. Considera-se solo urbano não edificado os terrenos e
glebas com área igual ou superior a 1.000,00m² (mil metros quadrados),
localizados nas áreas indicadas nos mapas 10 (Incidência dos Instru-
mentos da Política Urbana - Sede) e 11 (Incidência dos Instrumentos da
Política Urbana - Orla) e que não possuam edificações.

§2º. Considera-se solo urbano subutilizado os terrenos e
glebas com área igual ou superior a 1.000,00m² (mil metros quadrados),
localizados nas áreas indicadas nos mapas 10 (Incidência dos Instru-
mentos da Política Urbana - Sede) e 11 (Incidência dos Instrumentos da
Política Urbana - Orla), cuja utilização seja inferior ao coeficiente de
aproveitamento mínimo estabelecido na presente Lei.

§3º. Considera-se solo urbano não utilizado as edificações
com área igual ou superior a 500,00m² (quinhentos metros quadrados),
localizadas nas áreas indicadas nos mapas 10 (Incidência dos Instru-
mentos da Política Urbana - Sede) e 11 (Incidência dos Instrumentos da
Política Urbana - Orla) e que estejam sem utilização há mais de um ano.

§4º. O proprietário dos imóveis não edificados, subutiliza-
dos ou não utilizados será notificado pelo Poder Executivo para o cum-
primento da obrigação, devendo a notificação ser averbada no cartório
de imóveis.

§5º. A notificação será procedida por servidor público do
órgão competente do Executivo ao proprietário do imóvel ou, no caso de
este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou
administrativa e, por edital, quando frustrada, por 3 (três) vezes, a
tentativa.

§ 6º. O proprietário notificado deverá, no prazo máximo de 1
(um) ano, a partir do recebimento da notificação, protocolar o projeto do
parcelamento, edificação ou utilização, na Secretaria do Planejamento,
Urbanismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento de Gestão (SEPLAN) e
terá o prazo de 2 (dois) anos, a partir da aprovação do projeto, para
iniciar as obras do empreendimento.

Art. 63. A transmissão do imóvel, por ato inter vivos ou
causa mortis, posterior à data da notificação, transfere as obrigações
de parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, previstas no
art. 62 desta Lei, sem interrupção de quaisquer prazos.

Art. 64. Ficam excluídos das obrigações de parcelamento,
edificação ou utilização compulsórios, os imóveis:

I. destinados para estacionamentos ou garagem de veículos
de transporte de passageiros;

II. cuja função ambiental seja comprovada, através de pare-
cer emitido pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM);

III. integrantes do patrimônio cultural, cuja certificação seja
comprovada através de parecer emitido pelo Conselho Municipal da
Cidade (CONCIDADE), ouvidos os órgãos responsáveis pela gestão do
patrimônio.

Seção III
Do IPTU Progressivo no Tempo

Art. 65. Em caso de descumprimento das etapas e dos
prazos estabelecidos no art. 62, o Município aplicará alíquotas progres-
sivas do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU),
majoradas anualmente pelo prazo de 5 (cinco) anos consecutivos, até
que o proprietário cumpra com a obrigação de parcelar, edificar ou
utilizar, conforme o caso.

§1º. É vedada a concessão de isenções ou de anistias rela-
tivas à tributação progressiva de que trata este artigo.

§2º. Lei municipal definirá o valor das alíquotas referidas no
caput deste artigo.

Seção IV
Da desapropriação com pagamento em títulos

Art. 66. Decorridos 5 (cinco) anos de cobrança do IPTU
progressivo no tempo, sem que o proprietário tenha cumprido a obriga-
ção de parcelamento, edificação e utilização, o Município poderá proce-
der a desapropriação do imóvel com pagamento em títulos da dívida
pública, nos termos do art.182 da Constituição Federal de 1988 e do
artigo 8º da Lei nº. 10.257, de 2001.
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Seção V
Da outorga onerosa do direito de construir e

de alteração de uso

Art. 67. O Poder Executivo Municipal poderá exercer a fa-
culdade de outorgar onerosamente o exercício do direito de construir e
de alteração de uso, mediante contrapartida a ser prestada pelo bene-
ficiário, conforme disposições dos art. 28 a 31 da Lei nº 10.257, de
2001 e de acordo com os critérios e procedimentos definidos nesta Lei.

§1º. A concessão da outorga onerosa do direito de construir
ou de alteração de uso fica sujeita à aprovação do Conselho Municipal
da Cidade (CONCIDADE), podendo ser negada caso seja constatado
que o impacto da aplicação do instrumento não é suportável pela infra-
estrutura ou que pode acarretar em comprometimento da paisagem
urbana ou do meio ambiente.

§2º. Os recursos auferidos com a adoção da outorga one-
rosa do direito de construir e de alteração de uso serão destinados ao
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e serão prioritariamente
aplicados nas Zonas Especiais de Interesse Social.

§3º. O poder público municipal poderá realizar leilão de coe-
ficientes de aproveitamento dentro do limite máximo permitido na zona,
nas operações urbanas consorciadas, sendo os recursos aplicados
exclusivamente em programas de regularização fundiária e produção
de habitação de interesse social na própria zona para onde estiver
direcionado o leilão.

§4º. A cada dois anos será realizado estudo sobre o impac-
to da aplicação do instrumento nas zonas de incidência.

Art. 68. As áreas passíveis de outorga onerosa do direito
de construir, indicadas nos mapas 10 (Incidência dos Instrumentos da
Política Urbana - Sede) e 11 (Incidência dos Instrumentos da Política
Urbana - Orla) são aquelas nas quais o direito de construir poderá ser
exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico e até o limite
estabelecido pelo uso do coeficiente de aproveitamento máximo, medi-
ante contrapartida conforme definida em Lei Municipal.

Seção VI
Da transferência do direito de construir

Art. 69. O proprietário de imóvel urbano poderá exercer em
outro local ou alienar, mediante escritura pública, o direito de construir
previsto nesta Lei, definido pelo coeficiente de aproveitamento básico,
quando o referido imóvel for considerado pelo Poder Público Municipal
necessário para:

I. implantação de equipamentos urbanos e comunitários pú-
blicos;

II. implantação de programas de regularização fundiária,
envolvendo a regularização urbanística, jurídica e a qualificação ambi-
ental nas áreas ocupadas por população de baixa renda e de produção
de habitação de interesse social;

III. preservação do patrimônio ambiental e paisagístico, as-
sociada à criação de parque de uso público;

IV. preservação histórica ou cultural.

§1º. Na hipótese referida no inciso I, os imóveis serão doa-
dos ao Município, garantindo ao proprietário o direito a 100% (cem por
cento) do potencial construtivo.

§2º. Na hipótese prevista no inciso II, os imóveis serão doa-
dos ao Município, garantindo ao proprietário o direito ao potencial cons-
trutivo, deduzindo o percentual de potencial utilizado na ocupação exis-
tente.

§3º. Na hipótese prevista no inciso III, quando os imóveis
forem doados ao Município, o proprietário terá direito a 100% (cem por
cento) do potencial construtivo, e quando o imóvel permanecer em seu
domínio terá direito a 50% (cinqüenta por cento) do seu potencial cons-
trutivo.

§4º. Na hipótese do inciso IV, quando os imóveis forem do-
ados ao Município, o proprietário terá direito a 100% (cem por cento) do
potencial construtivo e, quando o imóvel permanecer em seu domínio,
desde que tombado, terá direito a 30% (trinta por cento) do potencial
construtivo.

§5º. Os critérios para o cálculo do potencial a ser transferi-
do serão definidos em Lei Municipal.

§6º. Outras áreas poderão ser enquadradas como áreas de
origem de TRANSCON em Lei Municipal específica, desde que atendam
às condições definidas neste artigo.

§7º. Qualquer operação realizada envolvendo TRANSCON
deverá ser aprovada pelo Conselho Municipal da Cidade.

§8º. O poder público realizará cadastramento dos imóveis
de interesse para aplicação do instrumento.

Art. 70. As áreas de origem de transferência do direito de
construir (TRANSCON), bem como as áreas onde o direito de construir

poderá ser exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico,
designadas como áreas de destino de TRANSCON, encontram-se indi-
cadas nos mapas 10 (Incidência dos Instrumentos da Política Urbana -
Sede) e 11 (Incidência dos Instrumentos da Política Urbana - Orla);

Art. 71. Os processos de emissão de TRANSCON serão
instruídos obrigatoriamente com os planos ou projetos que explicitem a
forma de utilização da área de origem da transferência do direito de
construir.

Art. 72. Somente será permitida a utilização de TRANSCON
associada à utilização de outorga onerosa do direito de construir na
proporção de 60% (sessenta por cento) de potencial construtivo adqui-
rido mediante outorga onerosa do direito de construir, e 40% de poten-
cial construtivo adquirido através de TRANSCON.

Art. 73. A cada dois anos será realizado estudo sobre o
impacto da aplicação do instrumento nas zonas de destino de TRANS-
CON.

Seção VII
Das operações urbanas consorciadas

Art. 74. As operações urbanas consorciadas devem ser
aplicadas de acordo com os art.32 a 34 da Lei nº 10.257, de 2001,
buscando a:

I. implantação de equipamentos estratégicos para o desen-
volvimento urbano;

II. otimização de áreas envolvidas em intervenções urbanís-
ticas de porte e reciclagem de áreas consideradas subtilizadas;

III. ampliação e melhoria da rede viária estrutural;
IV. implantação de espaços públicos;
V. valorização do patrimônio ambiental, histórico, arquitetô-

nico, cultural e paisagístico;
VI. melhoria e ampliação de infra-estrutura e da rede viária

estrutural.

§1º. As áreas objeto de operações urbanas consorciadas
estão indicadas nos mapas 10 (Incidência dos Instrumentos da Política
Urbana - Sede) e 11 (Incidência dos Instrumentos da Política Urbana -
Orla).

§2º. A aplicação das operações urbanas consorciadas fica
condicionada a aprovação do Conselho Municipal da Cidade (CONCIDA-
DE).

Art. 75. Cada operação urbana consorciada será criada
por Lei Municipal que irá estabelecer o plano de operação urbana con-
sorciada.

Art. 76. A Lei municipal específica que aprovar a operação
urbana consorciada deverá conter, nos termos dos art. 32 a 34 da Lei
nº 10.257, de 2001, o seguinte conteúdo mínimo:

 I. delimitação do perímetro da área de abrangência;
II. finalidade da operação;
III. programa básico de ocupação da área e intervenções

previstas;
IV. estudos de impacto ambiental (EIA) e estudo de impacto

de vizinhança (EIV), conforme o caso;
V. programa de atendimento econômico e social para a po-

pulação diretamente afetada pela operação;
VI. solução habitacional dentro de seu perímetro, no caso

da necessidade de relocação de moradores de favelas;
VII. garantia de preservação dos imóveis e espaços urba-

nos de especial valor cultural e ambiental, protegidos por tombamento
ou lei;

VIII. contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários
permanentes e investidores privados em função dos benefícios recebi-
dos;

IX. forma de controle e monitoramento da operação, obriga-
toriamente compartilhada com representações da sociedade civil;

X. conta ou fundo específico que deverá receber os recur-
sos de contrapartidas financeiras decorrentes dos benefícios urbanís-
ticos concedidos.

Parágrafo único. Os recursos obtidos pelo Poder Público,
na forma do inciso VIII deste artigo, serão aplicados exclusivamente na
própria operação urbana consorciada.

Seção VIII
Do consórcio imobiliário

Art. 77. O Poder Público municipal poderá aplicar o instru-
mento do consórcio imobiliário, além das situações previstas no artigo
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46 da Lei nº 10.257, de 2001, para viabilizar empreendimentos habitaci-
onais nas áreas objeto da aplicação do instrumento, previstas nesta
Lei.

§ 1º. A Prefeitura poderá promover o aproveitamento do
imóvel que receber por transferência, nos termos do caput deste artigo,
direta ou indiretamente, mediante concessão urbanística ou outra forma
de contratação.

§2º. A contrapartida a ser destinada ao proprietário, após a
efetivação do empreendimento consorciado, será equivalente ao valor
do imóvel antes da sua execução, respeitado o valor lançado na planta
genérica de valores no ato da formalização do consórcio.

Art. 78. Os consórcios imobiliários deverão ser formaliza-
dos por termo de responsabilidade e participação, pactuado entre o
proprietário do imóvel e a Municipalidade, visando à garantia da execu-
ção das obras do empreendimento, bem como das obras de uso públi-
co.

Art. 79. O consórcio será utilizado apenas quando houver
interesse do poder público de incentivar a urbanização de áreas dota-
das de infra-estrutura, que contenham terrenos subutilizados ou não
utilizados.

Seção IX
Do direito de preempção

Art. 80. O Poder Público municipal poderá exercer o direito
de preempção para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação
onerosa entre particulares, conforme disposto nos art. 25 a 27 da Lei nº
10.257, de 2001.

Art. 81. O direito de preempção será exercido sempre que o
Poder Público necessitar de áreas para:

I. regularização fundiária;
II. execução de programas e projetos habitacionais de inte-

resse social;
III. constituição de reserva fundiária;
IV. ordenamento e direcionamento da expansão urbana;
V. implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
VI. criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
VII. criação de unidades de conservação ou proteção de

outras áreas de interesse ambiental;
VIII. proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou

paisagístico.

Art. 82. Ficam passíveis de preempção em caráter prioritá-
rio, as áreas indicadas nos mapas 10 (Incidência dos Instrumentos da
Política Urbana - Sede) e 11 (Incidência dos Instrumentos da Política
Urbana - Orla).

Art. 83. Lei municipal estabelecerá os limites das áreas indi-
cadas como passíveis do direito de preempção na presente Lei, poden-
do incluir outras áreas quando constatado o interesse público para os
fins previstos no art.81 desta Lei.

Parágrafo único. O direito de preempção não será exerci-
do nos lotes com área igual ou menor de 500,00m² (quinhentos metros
quadrados).

Art. 84. O Poder Público municipal dará ciência ao proprietá-
rio do imóvel localizado em área delimitada para o exercício do direito de
preferência, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da vigência
da Lei que a delimitou.

Art. 85. O proprietário deverá notificar sua intenção de alie-
nar o imóvel para que o Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
manifeste por escrito seu interesse em comprá-lo.

Parágrafo único. À notificação mencionada no caput será
anexada proposta de compra assinada por terceiro interessado na
aquisição do imóvel, da qual constarão:

I. preço, condições de pagamento e prazo de validade;
II. endereço do proprietário, para recebimento de notifica-

ção e de outras comunicações;
III. certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, expedida

pelo cartório de registro de imóveis da circunscrição imobiliária compe-
tente;

IV. declaração assinada pelo proprietário, sob as penas da
Lei, de que não incidem quaisquer encargos e ônus sobre o imóvel,
inclusive os de natureza real, tributária ou executória.

Art. 86. Recebida a notificação a que se refere o art. 84
desta Lei, a Administração poderá manifestar, por escrito, dentro do

prazo legal, o interesse em exercer a preferência para aquisição de
imóvel.

§1º. A Prefeitura fará publicar no Diário Oficial e em jornal
local e regional de grande circulação, edital de aviso da notificação
recebida, nos termos do art. 86, e da intenção de aquisição do imóvel
nas condições da proposta apresentada.

§2º. O decurso de prazo de 30 (trinta) dias após a data de
recebimento da notificação, sem a manifestação expressa do Poder
Executivo Municipal de que pretende exercer o direito de preferência,
faculta ao proprietário alienar onerosamente o seu imóvel ao proponen-
te interessado, nas condições da proposta apresentada.

Art. 87. Concretizada a venda a terceiro, o proprietário fica
obrigado a entregar à Secretaria do Planejamento Urbano e do Meio
Ambiente, cópia do instrumento particular ou público de alienação do
imóvel, dentro do prazo de 30 (trinta) dias após sua assinatura.

§1º. O Executivo promoverá as medidas judiciais cabíveis
para a declaração de nulidade de alienação onerosa efetuada em con-
dições diversas da proposta apresentada.

§2º. Em caso de nulidade da alienação efetuada pelo propri-
etário, o Executivo poderá adquirir o imóvel pelo valor da base de cálcu-
lo do imposto predial e territorial urbano ou pelo valor indicado na pro-
posta apresentada, se este for inferior àquele.

Art. 88. O Poder Público municipal exercerá o direito de
preferência independentemente do número de alienações referentes
ao mesmo imóvel.

Seção X
Das zonas especiais de interesse social

Art. 89. As zonas especiais de interesse social cons-
tituem áreas destinadas à produção e manutenção de habita-
ção de interesse social, sendo definidas com as seguintes
características:

I. áreas públicas ou particulares ocupadas por as-
sentamentos de população de baixa renda, onde o Poder Públi-
co deverá promover os meios para a regularização fundiária, a
implantação de infra-estrutura, serviços e equipamentos pú-
blicos (inclusive de recreação e lazer) e aquelas áreas públicas
ou particulares ocupadas por assentamentos de população de
baixa renda que já passaram por melhorias através de investi-
mentos em infra-estrutura, serviços e equipamentos e titula-
ção, de forma a garantir a segurança da permanência das famí-
lias;

II. áreas públicas ou particulares ocupadas por as-
sentamentos de população de baixa renda nas áreas de pre-
servação permanente, inseridas em unidades de conservação
ou no cinturão verde do Pólo Industrial de Camaçari, onde o
Poder Público deve promover a relocação das famílias e a recu-
peração ambiental ou, respeitadas as normas vigentes, pro-
mover os meios para a regularização fundiária, e a implantação
de infra-estrutura, serviços e equipamentos públicos;

III. áreas públicas ou particulares, ocupadas por co-
munidades tradicionais vinculadas à pesca, agricultura de sub-
sistência, produção artesanal, ou por assentamentos de popu-
lação remanescente de quilombos, onde o Poder Público deve
promover os meios para a regularização fundiária e recupera-
ção ambiental, a implantação de infra-estrutura, serviços e
equipamentos públicos, e medidas necessárias à manutenção
das suas tradições e cultura, em especial dos espaços repre-
sentativos, como remanescentes de Mata Atlântica, locais sa-
grados e de manifestações vinculadas à cultura e atividades
econômicas de subsistência;

IV. terrenos não edificados e imóveis subutilizados
ou não utilizados, localizados em áreas dotadas de infra-estru-
tura, adequados à ocupação e com área superior a 2.000,00m2
(dois mil metros quadrados) no caso de terrenos, e 1.000,00m2
(mil metros quadrados) no caso de edificações, os quais serão
destinados exclusivamente à produção de habitação de inte-
resse social.

§1º. As Zonas Especiais de Interesse Social serão re-
gulamentas por decreto municipal, levando em conta o plano de regula-
rização específico para cada área, que deverá ser elaborado de forma
participativa e de acordo com as diretrizes desta Lei.

§2º. Não serão admitidos remembramentos em Zonas
Especiais de Interesse Social, exceto para implantação de equipamen-
tos comunitários.

Seção XI
Da concessão de uso especial para fins de moradia
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e da concessão de direito real de uso

Art. 90. A concessão de uso especial para fins de moradia
será concedida àquele que, até 30 de junho de 2001, possuía, como
seu, por 5 (cinco) anos, ininterruptamente e sem oposição, até 250,00m2
(duzentos e cinqüenta metros quadrados) de imóvel público situado em
área urbana, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, desde que
não seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imó-
vel urbano ou rural.

§1º. A concessão de uso especial para fins de moradia será
conferida de forma gratuita ao homem ou à mulher, ou a ambos, inde-
pendentemente do seu estado civil.

§2º. O direito de que trata este artigo não será reconhecido
ao mesmo concessionário mais de uma vez.

§3º. Para os efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo conti-
nua, de pleno direito, na posse de seu antecessor, desde que já resida
no imóvel por ocasião da abertura da sucessão.

Art. 91. Nos imóveis de que trata o art. 90 desta Lei com
mais de duzentos e cinqüenta metros quadrados ocupados por popula-
ção de baixa renda para sua moradia, por cinco anos ininterruptamente
e sem oposição, onde não for possível identificar os terrenos ocupados
por possuidor, a concessão de uso especial para fins de moradia será
conferida de forma coletiva, desde que os possuidores não sejam pro-
prietários ou concessionários, a qualquer título, de outro imóvel urbano
ou rural.

§1o. O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido
por este artigo, acrescentar sua posse à de seu antecessor, contanto
que ambas sejam contínuas.

§2o. Na concessão de uso especial de que trata este artigo,
será atribuída igual fração ideal de terreno a cada possuidor, indepen-
dentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese
de acordo escrito entre os ocupantes, estabelecendo frações ideais
diferenciadas.

§3o. A fração ideal atribuída a cada possuidor não poderá
ser superior a duzentos e cinqüenta metros quadrados.

Art. 92. No caso de a ocupação acarretar risco à vida ou à
saúde dos ocupantes, ou estar localizada em área de preservação
permanente, bem de uso comum do povo ou via de circulação, o Poder
Público garantirá ao possuidor o exercício do direito de que tratam os
art. 90 e 91 em outro local, próximo a área anteriormente ocupada.

Art. 93. O título de concessão de uso especial para fins de
moradia será obtido pela via administrativa, perante o órgão competente
da Administração Pública ou, em caso de recusa ou omissão deste, pela
via judicial.

§1o. A Administração Pública terá o prazo máximo de doze
meses para decidir o pedido.

§2o. O título conferido por via administrativa ou por senten-
ça judicial servirá para efeito de registro no cartório de registro de
imóveis.

Art.94. O direito de concessão de uso especial para fins de
moradia é transferível por ato inter vivos ou causa mortis.

Parágrafo único. Na hipótese de transferência por ato in-
ter vivos, essa deve ser precedida da anuência do Poder Público Muni-
cipal.

Art. 95. O direito à concessão de uso especial para fins de
moradia extingue-se no caso de o concessionário dar ao imóvel desti-
nação diversa da moradia para si ou para sua família.

Art. 96. A concessão de uso especial para fins de moradia
fica isenta do pagamento do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos
(ITIV).

Art. 97. A concessão de uso especial para fins de moradia
será utilizada prioritariamente em relação à alienação das terras de
propriedade do Município.

Art. 98. A concessão de uso especial para fins de moradia
só será concedida à pessoa ou família com renda de até 3 (três) salá-
rios mínimos.

Art. 99. Nos programas de regularização fundiária poderá
ser utilizado o instrumento da concessão de direito real de uso, nos
casos de impossibilidade de emissão de título de concessão de uso
especial para fins de moradia, nos termos do Decreto-lei 271, de 28 de
fevereiro de 1967 e da Lei Federal nº 10.257, de 2001.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 100. Os documentos técnicos e demais elementos de
apoio, de registro de ações, e de documentação referentes à elabora-
ção do presente Plano Diretor, considerados como suas peças acessó-
rias, ficam tombados, sob a forma de coletânea sistemática, na Secre-
taria do Planejamento Urbano e do Meio Ambiente.

Art. 101. Fica determinado que a presente Lei, incluídos os
anexos, deverá ser disponibilizada de forma permanente para consulta
dos cidadãos em portal eletrônico da Prefeitura Municipal de Camaçari,
nas bibliotecas públicas municipais, na Secretaria do Planejamento Ur-
bano e do Meio Ambiente e no gabinete do Prefeito.

Parágrafo único. O não cumprimento do quanto estabele-
cido no caput deste artigo constitui violação ao princípio constitucional
da publicidade dos atos administrativos.

Art. 102. O presente Plano Diretor sofrerá ajustes periódi-
cos, de acordo com as necessidades do desenvolvimento urbano pro-
posto pela presente Lei, devendo ser permanentemente monitorado e
avaliado quanto à validade das suas proposições e revisado de forma
global no período máximo de dez (10) anos.

Art. 103. No processo de revisão do Plano Diretor serão
garantidas:

I. a promoção de audiências públicas e debates com os
diversos representantes da sociedade civil;

II. a ampla publicidade quanto aos documentos e informa-
ções produzidos;

III. o acesso a qualquer interessado aos documentos e in-
formações produzidos.

Art. 104. Fica o Poder Executivo Municipal responsável atra-
vés de seus órgãos e entidades competentes a:

 I. detalhar os planos, programas e projetos propostos, com
base nas diretrizes deste Plano Diretor;

II. encaminhar anualmente ao Legislativo, relatório de avali-
ação do Plano Diretor, contendo informações sobre as ações desenvol-
vidas para sua efetiva implementação.

Art. 105. O Chefe do Poder Executivo Municipal encaminha-
rá à Câmara Municipal, a partir da publicação desta lei, no prazo máximo
de:

I. 60 (sessenta) dias, os projetos de leis complementares do
Código Urbanístico e Ambiental e do Código de Obras e Edificações;

II. 90 (noventa) dias, o projeto de lei de revisão das Leis
Municipais nº. 301 de 01 de julho de 1994 e nº. 722 de 16 de fevereiro
de 2006 e de delimitação dos perímetros das zonas urbanas dos distri-
tos de Abrantes e Monte Gordo, de acordo com as disposições deste
diploma legal;

III. 06 (seis) meses, o projeto de lei para determinar o parce-
lamento, a edificação ou a utilização compulsórios do solo urbano não
edificado, subutilizado ou não utilizado das áreas incluídas nesta Lei;

IV. 06 (seis) meses, o projeto de lei que estabelece as con-
dições a serem observadas para a outorga onerosa do direito de cons-
truir e de alteração de uso, determinando a fórmula de cálculo para
cobrança, os casos passíveis de isenção do pagamento da outorga e a
contrapartida do beneficiário;

V. 01 (um) ano, projeto de lei que estabeleça as condições
relativas à aplicação da transferência do direito de construir.

Art. 106. O Poder Executivo Municipal criará o Sistema de
Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Urbano e da Qualidade
Ambiental, englobando os órgãos de integração (Conselho Municipal da
Cidade); órgão executor (Secretaria do Planejamento, Urbanismo, Meio
Ambiente e Desenvolvimento da Gestã); órgãos setoriais (secretarias
municipais); Conferência Municipal do Meio Ambiente e Conferência
Municipal das Cidades.

Art. 107. Nos casos de divergência entre uso ou índices
urbanísticos nas áreas lindeiras de mais de uma zona, a Secretaria de
Planejamento, Urbanismo, Meio Ambiente e Desenvolvimento da Gestão
estabelecerá, para cada situação, as diretrizes que deverão ser segui-
das pelo empreendedor.

Art. 108. As certidões expedidas pela Secretaria do Plane-
jamento, Urbanismo,  Meio Ambiente e Desenvolvimento da Gestão e
sob a égide da legislação anterior ou da presente Lei constituem ato
meramente certificador, e, portanto, não criam qualquer expectativa de
direito em favor de seu titular.

Art. 109. Aplicam-se as disposições contidas no presente
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Plano Diretor aos processos administrativos relativos a li-
cenciamento de empreendimentos e atividades em tramite na Secretaria
do Planejamento, Urbanismo, Meio Ambiente e Gestão de Desenvolvi-
mento, ainda que protocolados antes da entrada em vigor desta lei.

Parágrafo único – Nos casos dos processos administrati-
vos que, na entrada em vigor da presente lei, já tenham obtido a Licença
ambiental, Simplificada ou de Localização, conforme o caso, o reque-
rente poderá optar pela legislação municipal vigente à época do proto-
colo do processo.

Art. 110. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ANEXO I - CONCEITOS

Alteração de Uso: instrumento através do qual o plano
diretor estabelece áreas nas quais poderá ser permitida alteração de
uso do solo, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário.

Ambiente: conjunto de condições que envolvem e susten-
tam os seres vivos no interior da biosfera, representado pelos compo-
nentes do solo, recursos hídricos e componentes do ar que servem de
substrato à vida, assim como pela fauna e flora e pelo conjunto de
fatores ambientais ou ecológicos.

Área Construída: superfície definida pelo somatório das
áreas de piso das edificações contidas no terreno, incluindo-se pare-
des e pilares.

Área Edificável: área sobre a qual se admite edificar.

Área de Encostas: área compreendida por terrenos em
que se observem declividades iguais ou superiores a 30% (trinta por
cento).

Áreas de Fundo de Vale: aquelas com declividade até
10% (dez por cento), compreendidas entre os talvegues e o sopé das
encostas.

Área non aedificandi: área sobre a qual não se admite
intervenções e/ou edificações de qualquer natureza.

Área Ocupada: superfície definida pela projeção horizontal
de todas as edificações sobre o terreno, excluindo-se as áreas de
beiral.

Área Permeável: superfície de um terreno não edificada,
descoberta e sem revestimento, na qual é permitida a absorção de água
no solo.

Áreas de Preservação Permanente: porções do territó-
rio municipal de domínio público ou privado, destinadas à preservação
de suas características ambientais, assim definidas em Lei.

Área de Solo Instável: constituída de terrenos suscetí-
veis de modificações apreciáveis em sua conformação original, quando
submetidos a agentes externos ou esforços diversos.

Área Verde: área livre de caráter permanente, com vege-
tação natural ou resultante de plantio, destinada a recreação, lazer e/ou
proteção ambiental.

Assoreamento: processos de acumulação de sedimenta-
ção sobre o substrato de um corpo d’água, causando obstrução ou
dificultando seu fluxo.

Atividade: resultado de toda ação ou manifestação huma-
na vinculada à produção, comercialização, prestação de serviços, ha-
bitação, cultura, saúde, veiculação de idéias, culturas e imagens, que
impliquem na apropriação permanente ou temporária de espaços ou
áreas das edificações.

Audiência Pública: debate que deve acontecer quando
uma decisão importante sobre um projeto, programa ou ação vai ser
tomada, visando à sua aprovação pela população.

Bordos da Pista: limites laterais da pista de rolamento. Em
vias de pista dupla ou múltipla, o limite à direita do sentido do tráfego é
denominado bordo externo e aquele à esquerda, bordo interno.

Caixa de via: largura total, correspondente à distância en-
tre testadas de lotes situados em lados opostos, lindeiros à via, incluin-
do pistas, passeios, canteiros.

Calçada: parte da via, normalmente segregada e em nível
diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsi-
to de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano,
sinalização e arborização.

Calçada Rebaixada: rampa implantada na calçada destina-
da a promover a concordância de níveis entre esta e o leito carroçável.

Canteiro Central: espaço compreendido entre os bordos
internos das pistas de rolamento, com tráfego em sentidos opostos,
objetivando separá-las física, operacional, psicológica e esteticamente.

Ciclovia: via destinada, única e exclusivamente à circula-
ção de ciclos e/ou seus

equivalentes, não motorizados, separada fisicamente do trá-
fego comum.

Código de Obras e Edificações: lei complementar que
regula a execução de toda e qualquer obra no município de Camaçari.

Código Urbanístico e Ambiental: lei complementar que
estabelece as bases normativas para a ação do poder público municipal
no controle do uso e ocupação do solo e no manejo dos recursos
naturais, visando à preservação, conservação, defesa, e recuperação
do meio ambiente natural e artificial do Município.

Coeficiente de Aproveitamento Básico: potencial cons-
trutivo do lote a ser exercido pelo proprietário do imóvel, livre de qual-
quer contrapartida.

Coeficiente de Aproveitamento Máximo: potencial cons-
trutivo máximo permitido na zona a ser exercido pelo proprietário do
imóvel nas áreas onde está pervisto a Outorga Onerosa do Direito de
Construir ou nas áreas de destino de TRANSCON. Nos caso de Outorga
Onerosa do Direito de Construir será estabelecida a contrapartida a ser
prestada pelo proprietário.

Coeficiente de Aproveitamento Mínimo: potencial cons-
trutivo mínimo estabelecido para a zona a ser exercido pelo proprietário,
abaixo do qual fica caracterizada a subutilização do imóvel, sendo este
o parâmetro de referência para aplicação do instituto do parcelamento,
edificação ou utilização compulsórios.

Coeficiente de Aproveitamento ou Indice de Utiliza-
ção: relação entre a área edificável e a área do terreno.

Condomínio Urbanístico: divisão de imóvel em unidades
autônomas destinadas à edificação, às quais correspondem frações
ideais das áreas de uso comum dos condôminos, sendo admitida a
abertura de vias de domínio privado.

Confrontante: elemento do tipo terreno, logradouro, curso
d’água, etc, lindeiro aos limites do terreno.

Conjunto Habitacional: grupo de edificações, que com-
põem um mesmo empreendimento, destinado ao uso residencial.

Conselho Municipal da Cidade: órgão colegiado, autô-
nomo, de natureza consultiva e deliberativa, integrante do Sistema Mu-
nicipal de Planejamento e Gestão do Desenvolvimento Urbano e da Qua-
lidade Ambiental, vinculado à Secretaria do Planejamento Urbano e do
Meio Ambiente (SEPLAN) que tem por finalidade propor e deliberar so-
bre as diretrizes para formulação e implementação da política de desen-
volvimento urbano.

Conselho Municipal do Meio Ambiente: órgão colegia-
do, participativo, autônomo, de natureza consultiva e deliberativa, com
duração permanente, integrante do Sistema Municipal de Planejamento
e Gestão do Desenvolvimento Urbano e da Qualidade Ambiental, vincu-
lado à Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente responsável
pela formulação e implementação da política ambiental.

Conservação Ambiental: uso sustentável dos recursos
naturais, tendo em vista a sua utilização sem colocar em risco a manu-
tenção dos ecossistemas existentes, garantindo-se a biodiversidade.
Consórcio Imobiliário: forma de viabilização de planos de urbaniza-
ção ou edificação, por meio do qual o proprietário transfere ao Poder
Público municipal o seu imóvel e, após a realização das obras, recebe
como pagamento em lotes urbanizados ou habitação, sendo impedido o
remembramento de lotes.

Degradação Ambiental: a alteração adversa das carac-
terísticas do meio ambiental.

Delimitação:  procedimento  através  do  qual o Executivo



 DIÁRIO OFICIAL - ANO V - Nº 244 - de 01 a 07 de março de 2008PÁGINA 18  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Municipal estabelece o perímetro de áreas do território (para fins de
tributação, planejamento ou imposição de normas).

Desapropriação: é o procedimento de direito público pelo
qual o Poder Público transfere para si a propriedade de terceiro, por
razões de utilidade pública ou de interesse social, mediante o pagamen-
to de indenização.

Desapropriação Urbanística Sancionatória: espécie de
desapropriação mediante títulos da dívida pública, adotada como pena-
lização ao proprietário do solo urbano que não atender à exigência de
promover o adequado aproveitamento de sua propriedade definido no
Plano Diretor.

Desenvolvimento Sustentado: o desenvolvimento soci-
al, econômico e cultural que satisfaz às demandas presentes, sem
depredar os ecossistemas ou os recursos naturais disponíveis a fim de
não comprometer as necessidades das futuras gerações.

Desmatamento: devastação total ou parcial da vegetação
existente numa área.

Desmembramento: subdivisão de gleba em lotes desti-
nados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente,
desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públi-
cos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existen-
tes.

Ecologia: estudo das relações recíprocas dos seres vivos
com o meio ambiente.

Ecossistema: conjunto integrado de fatores físicos e bió-
ticos que caracterizam um determinado lugar, estendendo-se por um
determinado espaço de dimensões variáveis. É uma totalidade integra-
da, sistêmica e aberta, que envolve fatores abióticos e bióticos, com
respeito à sua composição, estrutura e função.

Edificação: construção acima ou abaixo da superfície de
um terreno, constituída de estruturas físicas que possibilitem a instala-
ção e o exercício de atividades humanas.

Empreendimento: resultado de toda a ação humana que
implique em dominação, modificação, ou apropriação de um espaço ou
terreno.

Equilíbrio Ecológico: situação caracterizada pela manu-
tenção do sistema de relações desejáveis entre os organismos e o meio
ambiente. Graças à ação de fatores e mecanismos que resistem a sua
alteração.

Equipamentos Comunitários: são os equipamentos pú-
blicos ou privados de educação, cultura, saúde e lazer.

Equipamentos Urbanos: são os serviços de infra-estru-
tura urbana, tais como os equipamentos de abastecimento de água,
serviço de esgoto, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede te-
lefônica, circulação, transportes, limpeza urbana e similares.

Estacionamento: espaço público ou particular destinado
ao parqueamento de veículos.

Estatuto da Cidade: lei 10.257 de 10 de julho de 2001 que
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece
diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.

Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos re-
lativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação,
ampliação e operação de uma atividade ou empreendimento, apresenta-
dos como subsídio para a análise de licença requerida, tais como: me-
morial técnico de impacto, relatório ambiental, plano e projeto de contro-
le ambiental, relatório ambiental preliminar, estudo de impacto ambiental
e relatório de impacto ambiental, diagnóstico ambiental, estudo de im-
pacto de vizinhança, plano de manejo, plano de recuperação de área
degradada e análise preliminar de risco.

Faixa de Domínio de Vias: área compreendendo a via e
suas instalações, como vias marginais, canteiros, passeios, acosta-
mentos, estacionamentos, baias etc., legalmente delimitada, de proprie-
dade ou sob domínio do Poder Municipal, Estadual ou Federal.

Fauna: conjunto dos animais que partilham um determinado
habitat.

Fiscalização: toda e qualquer ação de agente fiscal cre-

denciado visando ao exame e verificação do atendimento às disposição
contidas na legislação ambiental, neste Código e nas normas deles
decorrentes.

Fração Ideal: quota parte do terreno atribuída à unidade,
aplicável apenas a terrenos que contêm unidades pluridomiciliares. Con-
siste na relação entre a Área Construída da Unidade e a Área Constru-
ída Total, multiplicada pela Área do Terreno.

Gabarito: medida que limita ou determina a largura de logra-
douros ou a altura das edificações, sendo que, neste caso, são compu-
tados os pavimentos acima do solo, inclusive o pavimento térreo.

Gleba: terreno que ainda não foi objeto de arruamento ou
parcelamento, sob qualquer forma.

Habitat: ambiente que oferece um conjunto de condições
favoráveis para o desenvolvimento, a sobrevivência e a reprodução de
determinados organismos.

Habitação de Interesse Social: habitação destinada a
famílias com rendimento de até 3 (três) salários mínimos.

Imóvel Subutilizado: aquele cujo aproveitamento seja
inferior ao mínimo definido no plano Diretor ou legislação dele
decorrente.

Impacto Ambiental: qualquer alteração das propriedades
físico-químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer
forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que,
direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e bem-estar da
população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições
estéticas e sanitárias do meio ambiente, enfim, a qualidade dos recur-
sos ambientais.

Impacto Ambiental Local: é todo e qualquer impacto am-
biental que afete diretamente apenas o território de um Município, ou
seja, quando a área de influência direta do projeto não ultrapassa os
limites geográficos do Município.

Imposto Predial e Territorial Progressivo no Tempo:
progressividade das alíquotas do imposto sobre a propriedade predial e
territorial urbana (IPTU), majoradas anualmente, pelo prazo de 5 (cinco)
anos consecutivos, até que o proprietário cumpra com a obrigação de
parcelar, edificar ou utilizar, conforme o caso.

Índice Urbanístico: expressão matemática de relações
estabelecidas entre grandezas espaciais, desejável para determinada
zona ou área.

Intervenção: ação realizada em terrenos e elementos da
fisiografia, das quais resultam modificações de suas características,
morfologia e processos.

Licença: ato administrativo vinculado por meio do qual a
Administração confere ao interessado consentimento para o desempe-
nho de certa atividade.

Licença Ambiental: ato administrativo discricionário por
meio do qual o órgão ambiental competente estabelece as condições,
restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedeci-
das pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, insta-
lar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades que utilizem recur-
sos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou
aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambien-
tal.

Licenciamento: procedimento administrativo pelo qual o
órgão competente licencia a localização, implantação e operação de
empreendimentos e atividades.

Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo
pelo qual é licenciada a localização, instalação, ampliação e a operação
de empreendimentos e atividades que utilizem recursos ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, ou daqueles que,
sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental ou impacto
urbanístico, considerando as disposições legais e regulamentares e as
normas técnicas aplicáveis ao caso.

Logradouro: espaço livre reconhecido pela municipalida-
de, destinado ao trânsito, tráfego, comunicação ou lazer públicos.

Lote: parcela de terreno contida em uma quadra, resultante
de loteamento ou de desmembramento, com pelo menos uma das divi-
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sas lindeira a logradouro público.

Loteamento: subdivisão de gleba em lotes destinados à
edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros
públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação dos já existen-
tes.

Loteamento de Interesse Social: aquele em que a área
comercializável é constituída de lotes destinados à Habitação de Inte-
resse Social.

Macrorregião: região formada por um conjunto de unida-
des territoriais menores que mantêm relações econômicas, sócio-cultu-
rais, ambientais, contínuas ou descontínuas em virtude da convergên-
cia de interesses.

Manejo: técnica de utilização racional e controlada de re-
cursos ambientais mediante a aplicação de conhecimentos científicos e
técnicos, objetivando a conservação da natureza.

Marcos Referenciais: elementos físicos construídos ou
plantados, de valor arquitetônico, histórico, cultural, ou ainda ambiental,
configurando-se como importantes referenciais de localização e de
constituição da imagem urbana.

Meio Ambiente: interação de elementos naturais e cria-
dos, socioeconômicos e culturais, que permite, abriga e rege a vida em
todas as suas formas.

Mobiliário Urbano: objetos, elementos ou pequenas cons-
truções integrantes da paisagem urbana, de natureza utilitária ou não,
implantados mediante autorização do poder público, em espaços públi-
cos ou privados.

Monitoramento Ambiental: procedimento de medição da
qualidade ambiental, registrando-se continuadamente ou em períodos
predeterminados os indicadores pertinentes, podendo ser realizado pela
própria empresa ou pelo órgão público competente.

Ocupação Clandestina: construção realizada em um ter-
reno, sem o conhecimento e sem a licença do poder público municipal.

Ocupação do Solo: construção ou massa edificada sobre
um terreno.

Ocupação Espontânea: construção realizada em um ter-
reno, por iniciativa de indivíduos da comunidade, sem a licença do poder
público municipal.

Ocupação Irregular: construção realizada em um terreno,
sem a licença do poder público municipal e/ou em desacordo com a
legislação urbanística e ambiental.

Operação Urbana Consorciada: conjunto de intervenções
e medidas, coordenadas pelo Poder Público Municipal, com a participa-
ção dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investido-
res privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações
urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental.

Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo: proces-
so de intervenção do Poder Público, visando orientar e disciplinar a
implantação de atividades e empreendimentos, no território do município
com vistas a objetivos de natureza sócio-econômica, cultural, adminis-
trativa e outras.

Orla Marítima: faixa de borda atlântica do Município forma-
da por áreas de valor ambiental significativo, como praias, dunas, res-
tingas e manguezais, que, por suas características geoambientais e
paisagísticas requer manejo especial.

Outorga Onerosa do Direito de Construir: instrumento
de política urbana, incidente em áreas indicadas no Plano Diretor, nas
quais o direito de construir poderá ser exercido acima do coeficiente de
aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada
pelo beneficiário.

Padrões de Qualidade Ambiental: são os valores de
concentrações máximas toleráveis no ambiente para cada poluente, de
modo a resguardar a saúde humana, a fauna, a flora, as atividades
econômicas e o meio ambiente em geral.

Parâmetro Urbanístico: parâmetro quantitativo definido
como limite para a implantação de edificação, parcelamento ou condo-
mínio dos quais resultam uma dada configuração urbanística ou tipolo-

gia de edificação.

Parcelamento: qualquer divisão do solo com ou sem aber-
tura de logradouros públicos, de que resultem novas unidades imobili-
árias.

Parcelamento Clandestino: parcelamento do solo, reali-
zado sem o conhecimento do poder público competente.

Parcelamento Irregular: parcelamento do solo, realizado
em desacordo com o projeto aprovado e/ou em desacordo com a legis-
lação vigente.

Parcelamento, Utilização ou Edificação Compulsóri-
os: instrumento de política urbana, incidente em áreas indicadas no
Plano Diretor, nas quais o município pode determinar o parcelamento,
edificação ou utilização do solo urbano não edificado, subutilizado ou
não utilizado, através de Lei municipal específica e mediante notificação
ao respectivo proprietário, com averbação em cartório, devendo ser
estabelecidos condições e prazo para a implementação da referida
obrigação.

Parque Municipal: espaço destinado à preservação ambi-
ental, pesquisa, contemplação e lazer da população, podendo ou não
conter equipamentos de apoio a estas atividades.

Passeio: parte da calçada ou da pista de rolamento, neste
último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de
interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, ex-
cepcionalmente, de ciclistas.

Plano Diretor: instrumento básico da política de desenvol-
vimento e expansão urbana, voltado a atender as exigências funda-
mentais de ordenação da cidade e assegurar aos cidadãos as suas
necessidades quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desen-
volvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes pre-
vistas na Lei 10.257/2001 - Estatuto da Cidade.

Pista de Rolamento: parte da via na qual é permitido o
tráfego de veiculos.

Poder de Polícia: é a atividade da administração pública
que, limitando ou disciplinando direito, interesse, atividade ou empreen-
dimento, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de
interesse público concernente à proteção, controle ou conservação do
meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida no Município.

Poluição: é a alteração da qualidade ambiental resultante
de atividades humanas ou fatores naturais que direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a segurança ou o bem-estar da
população;

b) criem condições adversas ao desenvolvimento socioe-
conômico;

c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) lancem matérias ou energia em desacordo com os pa-

drões ambientais estabelecidos;
e) afetem, de maneira nociva, as condições estéticas e sa-

nitárias do meio ambiente.

Poluição Sonora: toda emissão de som que, direta ou indire-
tamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar
público ou transgrida as disposições fixadas na norma competente.

Poluidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou
privado, direta ou indiretamente responsável por atividade causadora
de poluição ou degradação efetiva ou potencial.

Pontos Nodais: áreas de confluência de vias e ou de pes-
soas, passagens entre uma estrutura urbana e outra, constituindo-se
como “nós” urbanos, referências na cidade onde os usuários se loco-
movem e penetram.

Preamar Máxima: é a máxima altura alcançada por uma
maré de enchente.

Preamar Média: é o nível médio das preamares, calcu-
lado depois de longa série de observações.

Quadra: porção de terreno total ou parcialmente delimitada
por logradouros públicos e por divisas de glebas ou outros parcelamen-
tos.

Recuo: distância medida em projeção horizontal entre as
partes mais avançadas da edificação e as divisas do terreno.

Recursos Ambientais: a atmosfera, as águas interiores,
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superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o
subsolo, a fauna e a flora.

Regularização Fundiária: conjunto de medidas jurídicas,
urbanísticas, ambientais e sociais, promovidas pelo Poder Público por
razões de interesse social ou de interesse específico, que visem a
adequar assentamentos informais preexistentes às conformações le-
gais, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvi-
mento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado.

Remembramento: reagrupamento de dois ou mais lotes,
para a formação de novos lotes; reagrupamento dos lotes ou parte(s)
dos lotes de uma ou várias quadras, resultando em nova distribuição,
sob a forma de novos lotes ou frações ideais.

Reurbanização: processo pelo qual uma área urbanizada
sofre modificações que substituem, total ou parcialmente, suas primiti-
vas estruturas físicas e urbanísticas.

Sistema Nacional de Unidade de Conservação: siste-
ma constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais,
estaduais e municipais, de acordo com a Lei Federal nº. 9.985, de 18 de
julho de 2000.

Sistema Viário: conjunto das vias de uma determinada
área ou município, destinado ao fluxo de veículos ou pedestres.

Taxa de Ocupação ou Índice de Ocupação: relação má-
xima permitida entre a área ocupada pela projeção horizontal da cons-
trução e a superfície total do terreno.

Taxa de Permeabilidade ou Índice de Permeabilida-
de: relação mínima permitida entre a área onde não é permitido edificar
ou revestir o solo com material que impeça ou dificulte a absorção das
águas de chuvas e a superfície total do terreno.

Testada ou frente: divisa do terreno, lindeira com o logra-
douro que lhe dá acesso.

Transferência do Direito de Construir (TRANSCON):
instrumento de política urbana, incidente em áreas indicadas no Plano
Diretor, que permite ao proprietário de imóvel urbano exercer em outro
local ou alienar mediante escritura pública o direito de construir, definido
pelo coeficiente de Aproveitamento Básico, quando o referido imóvel
for considerado necessário para implantação de equipamentos urba-
nos e comunitários, comprovado o interesse público; implantação de
programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas
por população de baixa renda e habitação de interesse social; preser-
vação do patrimônio ambiental e paisagístico associado à criação de
parque de uso público ou de uso comunitário e a finalidade de preserva-
ção histórica ou cultural.

Unidade de Conservação: parcela do território municipal,
com características ambientais relevantes, de domínio público ou priva-
do, legalmente constituídas ou reconhecidas pelo Poder Público, com
objetivos e limites definidos, sob regime especial de administração, às
quais se aplicam garantias adequadas de proteção.

Unidade Imobiliária: porção do solo ou da edificação indi-
vidualizados e autônomos, quanto às condições de comercialização.

Urbanização: processo de incorporação de áreas ao teci-
do urbano, seja através da criação de unidades imobiliárias, seja atra-
vés da implantação de sistemas e instalação de infra-estrutura.

Urbanização Integrada: empreendimento de urbanização
do qual resultam a criação de unidades imobiliárias edificadas de base
residencial e/ou comercial e de serviços e/ou industrial, contendo a
necessária infra-estrutura de equipamentos comunitários e urbanos.

Uso do solo: resultado de toda ação humana, que implique
em dominação ou apropriação de um espaço ou terreno.

Via de Circulação: espaço organizado para a circulação
de veículos e/ou pedestres, sendo que:

a) via particular (ou privada) é a via de propriedade privada,
ainda que de uso público;

b) via oficial ou logradouro é a via de uso público reconhe-
cida como tal pela Prefeitura.

Zona: divisão do territorio com o objetivo de estabelecer
diretrizes e fixar parâmetros de uso e ocupação do solo e de proteção
ambiental ou cultural.

Zona Central: compreende a porção central da cidade,
passível de um maior adensamento construtivo e diversificação de usos
comerciais e de serviços.

Zona de Expansão Controlada - situam-se nas faixas de
alta, média ou baixa fragilidade ambiental, em áreas ainda não ocupa-
das ou de ocupação rarefeita, mas pressionadas pela proximidade de
áreas consolidadas infra-estruturadas. Por se tratar áreas próximas a
ambientes sensíveis, sua ocupação deve se dar de forma controlada e
sob determinados parâmetros urbanísticos e construtivos.

Zona de Expansão de Comércio e Serviço: correspon-
de a áreas onde deve ser estimulada a implantação de empreendimen-
tos comerciais e de serviços de atendimento regional com prioridade de
serviços complementares de apoio ao Pólo Industrial de Camaçari e
serviços educacionais e de saúde.

Zona de Expansão Prioritária: compreende áreas em pro-
cesso de consolidação, próximas a áreas consolidadas, com ocupa-
ções rarefeitas ou vazias, mas dotadas de infra-estrutura, equipamen-
tos e serviços nas suas proximidades, onde deve ser estimulada a
ocupação.

Zona de Importância Ambiental e Paisagística: com-
preende as áreas de média fragilidade dos ecossistemas, com potenci-
al paisagístico e ambiental a ser preservado ou recomposto, pressiona-
das pela ocupação urbana da Sede, definidas como zonas de amorte-
cimento da expansão urbana em direção a áreas inadequadas.

Zona de Interesse Turístico: compreende as áreas com
potencial paisagístico, ambiental e turístico, onde devem ser estimula-
dos os usos de lazer e hoteleiro, resguardados o acesso público às
praias, bordas dos rios e áreas úmidas.

Zona de Ocupação Consolidada: compreende os bairros
e localidades já consolidados no que diz respeito ao tempo de ocupa-
ção, infra-estrutura e serviços disponíveis. É nessa zona que estão
concentrados os equipamentos urbanos e onde a malha viária já se
encontra mais estruturada.

Zona de Proteção e Interesse Paisagístico: compre-
ende as áreas de alta fragilidade dos ecossistemas, com baixo compro-
metimento, com potencial paisagístico e ambiental a ser preservado ou
recomposto do ponto de vista da fauna e da flora, definidas como
zonas de preservação integral.

Zona de Transformação, Comércio e Serviços: com-
preende as áreas consolidadas dos parcelamentos Pólo de Apoio e
Poloplast e áreas adjacentes em processo de expansão, destinadas
prioritariamente à instalação de indústrias de transformação, comércio
e serviços, podendo comportar usos incômodos ou de impacto local
reduzido.

Zona Especial da Orla: compreende a unidade geográfica,
situada na zona costeira, correspondente a uma faixa, medida a partir
da linha de preamar máxima, no sentido do continente, com 60 metros
de largura, a requerer manejo especial.

Zona Especial de Interesse Cultural: compreende as
áreas onde são identificados valores simbólicos e imateriais, assim
como valores materiais, de reconhecidas características identitárias,
cênicas e arquitetônicas, destinadas à manutenção, preservação e/ou
requalificação, para fins de interesse cultural.

Zona Especial de Interesse Social: corresponde a áre-
as destinadas à produção e manutenção de habitação de interesse
social, visando a incorporar os espaços como favelas, assentamentos
precários, loteamentos irregulares ou clandestinos e outras formas de
moradia precária à cidade legal. Essas áreas devem atender à função
social da moradia para fins de habitação de interesse social.

Zona Especial Industrial Descontínua (ZEID): compre-
ende áreas ambientalmente frágeis onde estão implantados empreendi-
mentos industriais.

Zona Rural: compreende a área caracterizada predomi-
nantemente pelas atividades agrícola, pecuária, criação de animais,
extração vegetal ou mineral.

Zona Urbana: compreende a área caracterizada pela pre-
sença de edificações contínuas das povoações, as partes adjacentes
e as áreas que, a critério do município, possivelmente venham a ser
ocupadas por edificações contínuas de uso predominantemente resi-
dencial, com apoio institucional, de comércio de serviços e mistos.
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Zoneamento: divisão do território do Município em áreas
para as queis são definidas diretrizes e parâmetros especiíficos de uso
e ocupação do solo e de proteção ambiental, considerando a dinâmica
da ocupação urbana, incorporando os fatores físico-ambientais, a dis-
ponibilidade de infra-estrutura e de serviços. A delimitação do perímetro
urbano está proposta segundo a cartografia disponível, levando em
consideração a mancha urbana, suas tendências de expansão e as
restrições ambientais.

ANEXO II- DIRETRIZES PARA PLANOS
1.DIRETRIZES GERAIS PARA PLANOS SETORIAIS

Os Planos Setoriais devem ser desenvolvidos em conformi-
dade com as diretrizes presentes nesta Lei e conter os dados básicos
do setor, de forma que possa a cada período de atualização ou de
revisão/ avaliação, alimentar o Sistema de Informações Geográficas
Municipal – SIG-CAM.

Os Planos Setoriais nas áreas sociais devem ser desenvol-
vidos ao menos, a cada 4(quatro) anos, e, no caso dos planos referen-
tes à infra-estrutura, na periodicidade estabelecida pelo órgão setorial
responsável.

Devem ser discutidos com a comunidade nas respectivas
conferências e aprovados pelo órgão colegiado do setor.

Para a efetivação da política urbana devem ser elaborados
prioritariamente o Plano de Transportes e Circulação e o Plano Municipal
de Habitação.

2. DIRETRIZES GERAIS PARA PLANOS URBANÍSTICOS

Os Planos Urbanísticos devem ser desenvolvidos em con-
formidade com as diretrizes deste Plano Diretor, prioritariamente nas
áreas e zonas abaixo relacionadas, segundo as seguintes diretrizes
gerais:

Devem ser desenvolvidos no caso das operações urbanas
consorciadas, conforme definido no corpo da Lei;

Exigidos para os projetos de requalificação ou revitalização
das áreas de interesse cultural, histórico e paisagístico, estando a apro-
vação condicionada à apresentação de estudos morfológicos, dos co-
nes visuais, perspectivas a serem preservadas com embocadura das
vias, relações das massas construídas e massas naturais, e delimita-
ção do sítio de interesse configurando o edifício e seu entorno;

Exigidos para as áreas destinadas à implantação de progra-
mas habitacionais, inclusive nas zonas especiais de interesse social;

Devem ser amplamente discutidos com as comunidades atra-
vés de audiências públicas com grupos temáticos, submetidos ao Con-
selho Municipal da Cidade e ao Conselho Municipal do Meio Ambiente.

Zonas e áreas onde são exigidos os planos urbanísticos:

1 - SEDE:
Planos Urbanísticos das ZECS
Plano Urbanístico da ZTCS
Plano Urbanístico da ZEP 2
Planos de Regularização das ZEIS
Plano Urbanístico da ZEC 1
Plano Urbanístico da ZOCON 7

2 - ORLA:
Plano Urbanístico da Orla
Planos Urbanísticos das ZEIC
Planos de Regularização das ZEIS

2.1 DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA OS PLANOS URBA-
NÍSTICOS DA SEDE

Planos Urbanísticos das ZECS

Os Planos Urbanísticos das ZECS envolvem as seguintes
ações:

a) Identificação e cadastro dos agentes públicos e privados
interessados em participar da operação urbana consorciada;

b) Elaboração do Plano da Operação Urbana Consorciada;
c) Promulgação de Lei Especifica para delimitar o Plano da

Operação Urbana Consorciada;
d) Elaboração de estudos morfológico, paisagístico e ambi-

ental;
e) Projetos de capacitação profissional das comunidades

do entorno da área;
f) Plano Funcional da rodovia no trecho atingido pela OUC;
g)Plano de Mobilização e Participação Social.

Planos Urbanísticos da ZTCS

O Plano Urbanístico da ZTCS deve atender às seguintes
diretrizes:

a) Identificação e cadastro dos agentes públicos e privados
interessados em participar da operação urbana consorciada;

b) Elaboração do Plano da Operação Urbana Consorciada;
c) Promulgação de Lei Especifica para delimitar o Plano da

Operação Urbana Consorciada;
d) Elaboração de estudos morfológico, paisagístico e ambi-

ental;
e) Projetos de capacitação profissional das comunidades

do entorno da área;
f) Indicação das ações necessárias para atenuar os incô-

modos potenciais das atividades a serem instaladas.

Plano Urbanístico da ZEP 2

O Plano Urbanístico da ZEP 2 deve ser elaborado levando-
se em conta as seguintes diretrizes:

a) Elaboração de estudos morfológico, paisagístico e ambi-
ental;

b) Planejamento funcional das vias estruturantes lindeiras e
internas (existentes e propostas);

c) Definição precisa do caminhamento do anel viário e vias
complementares do sistema viário estrutural da zona;

d) Delimitação das zonas especiais de interesse social vazi-
as para viabilização de projetos de Habitação de Interesse Social;

e) Elaboração do projeto urbanístico do Centro Universitário
e Profissionalizante.

Plano Urbanístico da ZEC 1

a) Estudos ambientais e da paisagem;
b) Planejamento viário com solução adequada para garantir

a preservação das nascentes existentes e das áreas de valor ambien-
tal;

c) Soluções e instrumentos para a regularização fundiária
das áreas ocupadas por população de baixa renda na zona;

d) Parâmetros específicos para as áreas passíveis de ocu-
pação;

e) Delimitação do Cinturão Verde da Bridgstone/Firestone,
especificações para plantio e manejo, garantida a participação social;

f) Planejamento da recuperação das nascentes impactadas
pela fábrica;

g) Definição de usos adequados para a área desapropriada
pelo Governo do Estado para implantação de unidades industriais na
zona;

h) Respeito aos parâmetros urbanísticos e usos estabeleci-
dos pela APA Joanes-Ipitanga, nas nucleações urbanas existentes den-
tro dos limites da APA;

i) Respeito aos parâmetros e exigências estabelecidos pela
presente Lei e pelo Código Urbanístico e Ambiental;

j) Respeito à faixa de domínio da Via Abrantes;
k) Diretrizes para o projeto de qualificação da Via Abrantes,

contemplando a sua duplicação, obedecidos aos parâmetros seguran-
ça e de proteção ambiental;

l) Indicação e delimitação de ZEIS vazias onde será permiti-
da a aplicação de parâmetros especiais para Habitação de Interesse
Social.

Plano Urbanístico da ZOCON 7

O plano urbanístico da localidade de Parafuso deve incluir:
a) Elaboração de estudos morfológicos, paisagísticos e

ambientais;
b) Plano de mobilização e participação social, prevendo-se

o envolvimento da população interessada em todas as etapas de sua
elaboração;

c) Plano de gestão, garantida a participação social no pro-
cesso de implementação;

d) Mecanismos de geração de ocupação e renda da popula-
ção;

e) Soluções para favorecer a integração da localidade com
o centro de Camaçari;

f) Parâmetros específicos de uso e ocupação do solo que
preservem as características do lugar.

Planos de Regularização das ZEIS

Os planos de regularização das ZEIS devem:
a) Envolver as dimensões socioeconômica, cultural, ambi-

ental, urbanística e de legalização fundiária;
b) Atender às especificidades de cada área inclusive na

formação da equipe técnica de elaboração;
c) Incluir Plano de Mobilização e Participação Social, pre-

vendo-se a participação da população interessada em todas as etapas
de sua elaboração;
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d) Incluir Plano de gestão, garantida a participação social no
processo de implementação e formação de conselho gestor;

e) Incluir solução para relocação da população residente em
área de risco ou de valor ambiental, onde não for possível a sua perma-
nência na mesma área;

f) Propor mecanismos de geração de ocupação e renda da
população;

g) Parâmetros específicos de uso e ocupação do solo;
h) Definição precisa da poligonal da ZEIS.

2.2 DIRETRIZES ESPECÍFICAS PARA OS PLANOS URBA-
NÍSTICOS NA ORLA

Plano Urbanístico da Orla

O Plano Urbanístico da Orla inclui o planejamento funcional
da Estrada do Coco com paisagismo, sinalização, passagens em desní-
vel, assim como planos de ocupação específicos para as ZECS e o
Plano urbanístico para o centro de Arembepe, envolvendo as seguintes
ações:

a) Identificação e cadastro dos agentes públicos e privados
interessados em participar da operação urbana consorciada;

b) Elaboração do Plano da Operação Urbana Consorciada;
c) promulgação de Lei Específica para delimitar o Plano da

Operação Urbana Consorciada, devendo conter:
· indicação de estudo morfológico, paisagístico e ambiental;
· indicação das características físicas e funcionais da BA-

099 em cada trecho;
· indicação de pistas de desaceleração em ambas as mar-

gens;
· indicação das ações necessárias para garantir a mobilida-

de e acessibilidade com segurança e conforto, assegurando soluções
adequadas para a transposição segura de pedestres e ciclistas entre
as margens, sobretudo nas áreas mais consolidadas em Abrantes,
Monte Gordo e Barra do Pojuca e nas ZECS;

· indicação de áreas para a implantação de equipamentos e
de prestação de serviços públicos que garantam o atendimento às
demandas da população residente na Orla;

· indicação de áreas e parâmetros adequados à implantação
de empreendimentos de comércio e serviços de grande porte nas ZECS;

· indicação de projetos de regularização das áreas ocupa-
das pela população de baixa renda;

·  Plano de Mobilização e Participação Social.
·  Plano de gestão, garantida a participação social no pro-

cesso de implementação.
d) regulação e controle da ocupação ao longo da Estrada do

Coco, evitando-se a ocupação inadequada e o comprometimento das
margens e acostamentos;

e) implantação do Centro de Artesanato de Abrantes, próxi-
mo ao local onde hoje há ponto de venda, porém obedecendo aos
parâmetros de uso e ocupação para a rodovia, criando via marginal de
acesso, local de parada de ônibus de turismo, estacionamento para
veículos e com volumetria e materiais adequados, que valorizem as
características locais;

f) constituição de um comitê gestor do Plano Urbanístico da
Orla.

Planos Urbanísticos e de Valorização Cultural para as
ZEIC

Os planos urbanísticos e de valorização cultural das ZEIC
devem envolver:

a) Delimitação da área da ZEIC a partir de estudos de per-
cepção, entrevistas com moradores, instituições e entidades locais ou
com atuação na área;

b) Indicação de áreas e parâmetros para a implantação de
equipamentos e de prestação de serviços públicos que garantam o
atendimento às demandas da população;

c) Indicação dos projetos prioritários para a área;
d) Inventário dos imóveis e sítios a preservar, bem como dos

bens imateriais a valorizar;
e) Parâmetros e normas específicas de uso e ocupação do

solo e seu entorno;
f) A participação direta das comunidades envolvidas defini-

da em Plano de Mobilização e Participação Social específico;
g) Plano de gestão, garantida a participação social no pro-

cesso de implementação e formação de conselho gestor.

Planos de Regularização das ZEIS
Os planos de regularização das ZEIS devem:
a) Envolver as dimensões socioeconômica, cultural, ambi-

ental, urbanística e de legalização fundiária;
b) Atender às especificidades de cada área inclusive na

formação da equipe técnica de elaboração;

c) Incluir plano de mobilização e participação social, preven-
do-se a participação da população interessada em todas as etapas de
sua elaboração;

d) Incluir Plano de gestão, garantida a participação social no
processo de implementação com formação de conselho gestor;

e) Propor mecanismos de geração de ocupação e renda
para a população;

f) Parâmetros específicos de uso e ocupação do solo;
g) Incluir solução para relocação da população residente em

área de risco ou de valor ambiental, onde não for possível a sua perma-
nência na mesma área;

h) A decodificação da linguagem técnica, tornando o plano
acessível à população;

i) Incluir programa específico de educação ambiental;
j) Definição precisa da poligonal da ZEIS.

ANEXO III - PROGRAMAS, PROJETOS, AÇÕES E PRIORI-
DADES

1. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA O DESEN-
VOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

PROGRAMA EDUCAÇÃO PRA VALER
O programa Educação pra Valer deve ser executado medi-

ante implementação das seguintes diretrizes e ações:
- integração das ações das Secretarias de Educação, Cul-

tura, Esportes e Indústria e Comércio com o objetivo de, em dez anos,
atingir a educação em tempo integral;

- ampliação do ensino técnico profissionalizante voltado à
formação e capacitação de mão-de-obra para: indústria, produção de
pescado, agricultura, pecuária, hotelaria e turismo, serviços auxiliares
em saúde etc;

- introdução no ensino fundamental de conteúdos sobre a
história do Município e da região, seu folclore e sua cultura, com desta-
que para a cultura afro-brasileira;

- inserção do tema meio ambiente na educação, em todos os
níveis de ensino, com ênfase nos conteúdos sobre os recursos natu-
rais do Município e a importância da preservação;

- . desenvolvimento e implantação de modelo próprio de en-
sino e implementação de uma estrutura de acompanhamento e avalia-
ção do sistema municipal de educação;

- . assistência sócio-educativa ao educando através da im-
plementação de apoio psicopedagógico.

PROGRAMA ESCOLA NOVINHA EM FOLHA
O programa Escola Novinha em Folha deve ser executado

mediante implementação das seguintes diretrizes e ações:
- reforma da rede física escolar, incluindo a adequação do

acesso às pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida;
- . estruturação das escolas com laboratórios, espaços

múltiplos, informática, videoteca etc.;
- . ampliação de bibliotecas e aquisição de livros, vídeos,

revistas etc.;
- implementação de sistema de acompanhamento dos gas-

tos com manutenção, com o envolvimento direto de estudantes e pro-
fessores, de forma a comprometer a comunidade escolar com a pre-
servação das instalações da escola.

PROGRAMA TÔ LIGADO NA REDE
- O programa Tô Ligado na Rede deve ser executado atra-

vés das seguintes ações:
- . oferta de cursos de informática nas escolas municipais;
- instalação de terminais com computadores nos bairros,

para acesso gratuito à Internet e realização de cursos básicos para
crianças e jovens.

PROGRAMA TODO DIA É DIA DE LIVRO

- O programa Todo dia é dia de Livro deve ser executado
mediante a implementação das seguintes ações:

- criação de bibliotecas volantes que circulem pelos bairros
periféricos e distritos;

- realização de oficinas de leitura com as crianças e jovens
da comunidade com o acompanhamento de profissionais de Letras,
contadores de histórias identificados nas comunidades e professores
da rede municipal de ensino;

- Promoção anual de evento público com atividades de con-
tação de histórias, para crianças e jovens, lançamento de publicações
reservadas a história e contos tradicionais de domínio público, assim
como de publicações científicas acerca do Município.

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

- O programa Saúde da Família deve ser executado median-
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te as seguintes ações:
 - ampliação da cobertura do Programa de Agentes Comuni-

tários de Saúde (PACS) e Programa Saúde da Família (PSF) para 100%
do Município, com definição de metas anuais a serem alcançadas.

PROGRAMA DE REDUÇÃO DAS CARÊNCIAS NUTRICIO-
NAIS

O programa de Redução das Carências Nutricionais deve
ser executado mediante as seguintes ações:

- promoção de cursos junto às mães de família sobre o
melhor aproveitamento dos recursos alternativos locais para redução
das carências nutricionais e melhoria da saúde;

- articulação da Secretaria de Assistência Social com a Pas-
toral da Criança para a produção e distribuição da multimistura;

- incentivo e apoio ao desenvolvimento de hortas comunitá-
rias e escolares;

- complementação e acompanhamento nutricional no cardá-
pio da merenda escolar, devendo este ser elaborado com a ajuda da
comunidade, utilizando alimentos típicos da cultura regional e a produ-
ção das hortas comunitárias e escolares;

- elaboração de cartilha informativa sobre higiene e alimen-
tação.

PROGRAMA FEIRAS E CAMPANHAS DE SAÚDE

No âmbito do programa serão encaminhadas as seguintes
ações:

-  realização de campanha educativa com realização de
feiras e palestras sobre higiene e saúde junto à população;

- realização de campanhas de esclarecimento sobre DST,
Dependência Química, Gravidez Precoce, em articulação com a Secre-
taria de Educação;

- realização de Eventos sobre Saúde Reprodutiva;
- distribuição de contraceptivos em todas as unidades de

saúde do Município;
- Campanhas de esclarecimento sobre Saúde Infantil e Saú-

de da Mulher.

PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE UNIDADES DE
SAÚDE

O Programa de Ampliação da Rede de Unidades de Saúde
contempla as seguintes diretrizes e projetos:

- adequação das Unidades Básicas de Saúde;
- implantação de postos avançados de atendimento 24 ho-

ras.

PROJETO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE DEPENDEN-
TES QUÍMICOS

Implantação de unidade de saúde voltada para o tratamento
e recuperação de dependentes de substâncias psicoativas (álcool e
outras drogas), com terapêutica de desintoxicação e apoio psicológico
ao paciente e aos familiares.

HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Implantação de unidade de saúde dotada de condições téc-
nicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequa-
dos à prestação de assistência geral e especializada a pacientes com
necessidades de atenção de média e alta complexidade, ambulatorial e
hospitalar.

HOSPITAL-MATERNIDADE EM ABRANTES

Unidade hospitalar a ser instalada no distrito de Abrantes,
voltada para o atendimento geral e especializado em saúde da mulher
em seu ciclo gravídico-puerperal. Deve prestar também, atendimento à
gestação de alto risco.

PROJETO UNIDADE DE QUEIMADOS

Implantação de unidade especializada no tratamento de pa-
cientes queimados, com instalações adequadas e equipe multidiscipli-
nar especializada. Deve-se elaborar estudo a fim de identificar a possi-
bilidade de instalar essa unidade no Hospital Geral existente ou no
Hospital Municipal a ser implantado.

PROGRAMA ATENÇÃO À SAÚDE ODONTOLÓGICA

O programa Atenção à Saúde Odontológica atenderá às
seguintes diretrizes:

- provisão de atendimento odontológico nas unidades do
Programa de Saúde na Família;

- realização de atendimento em unidades móveis nos bair-
ros e localidades;

- realização de atendimento preventivo nas escolas públi-
cas.

PROGRAMA DE SEGURANÇA NOS BAIRROS

O programa Segurança nos Bairros atenderá às seguintes
diretrizes e ações:

- implantação de Postos Policiais de apoio à guarda munici-
pal que se constitua em referência para a comunidade no raio de abran-
gência de sua atuação e sirva de apoio à polícia comunitária, onde
seriam ministrados cursos de formação sobre direitos humanos, cida-
dania, educação ambiental e outros;

- articulação com a Policia Militar para instituir as rondas
policiais;

- criação da Guarda Municipal;
- extensão da iluminação pública de logradouros e praias,

respeitando as condicionantes ambientais, a exemplo da desova das
tartarugas.

PROGRAMA DE SEGURANÇA NAS PRAIAS

Estruturação das equipes de salva-vidas, treinamento e pro-
visão de equipamentos adequados à segurança dos banhistas e ao
bom funcionamento das equipes de salvamento.

PROGRAMA ALERTA

O programa Alerta trata da estruturação do sistema de defe-
sa civil, em parceria com as empresas do Pólo Industrial de Camaçari e
da realização de ações preventivas.

PROGRAMA NOSSA CULTURA

O programa Nossa Cultura deve ser realizado através das
seguintes diretrizes e pelo projeto Festas Populares:

- estímulo e apoio do Poder Público e das empresas privadas
às manifestações culturais, especialmente às festas tradicionais e ou-
tras festas populares;

- apoio às manifestações populares de arte e cultura;
- apoio à preservação da cultura de comunidades tradicio-

nais, em especial das comunidades remanescentes de quilombos, co-
munidades de pescadores e comunidades agrícolas;

- apoio a grupos e folguedos tradicionais;
- resgate de datas comemorativas e peças históricas;
- promoção de pesquisas, palestras, filmes e exposições

sobre a história do Município.

PROJETO FESTAS POPULARES

O projeto Festas Populares deve ser implementado através
das seguintes ações:

- apoio logístico e de infra-estrutura urbana – traduzido em
termos de estudos de percursos, mobiliários, transportes, estruturação
de espaços, resguardado o caráter espontâneo e autônomo das festas
populares, especialmente a Chegança de Mouros (Arembepe), Maruja-
da (Monte Gordo, nas localidades de Boa Esperança e Caraíbas), Reis
do Boi ou Boi Reisado (Parafuso, Barra do Jacuípe, Monte Gordo, Arem-
bepe, Abrantes e Barra do Pojuca), a 1ª Chegança Feminina da Bahia
(Arembepe) e Barquinha (Parafuso);

- resgate cultural das “Brincadeiras” - da Queima das Palhi-
nhas (da época dos jesuítas), o Lindro Amor (semelhante ao Pastoreio)
e a Entrega do Cofre (onde as regras morais conservadoras são inver-
tidas) ocorridas em Camaçari;

- organização de um Calendário de Festas Populares inclu-
indo características gerais, fotografias e outros informes, para valori-
zação das festas e ampliação do número de visitantes, prevendo a
distribuição nas escolas, instituições, indústrias, hotéis e pousadas.
Deve-se fazer gestões junto a Bahiatursa para que o calendário faça
parte do conjunto de festas da Bahia.

PROGRAMA ACOLHER PARA INCLUIR

O programa Acolher para Incluir deve ser realizado através
das seguintes ações:

- construção de Centro de Reintegração de População em
situação de Rua;

- implantação de Unidades de Acolhimento Temporário;
- implantação de Lares para Idosos Carentes;
- implantação do Centro de Convivência para Atendimento

ao Idoso;



 DIÁRIO OFICIAL - ANO V - Nº 244 - de 01 a 07 de março de 2008PÁGINA 24  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

- ampliação do número de Conselhos Tutelares;
- atendimento e acompanhamento de adolescentes no cum-

primento de medidas sócio-educativas;
- implantação de Unidade de Referência para pessoas com

deficiência e/ou mobilidade reduzida.

PROGRAMA CONHECER E PROSPERAR

O programa Conhecer e Prosperar deve ser realizado atra-
vés das seguintes ações:

- elaboração de estudos sucintos nos seguintes termos:
a) mapeamento das taxas de Imposto Sobre Serviço de

Qualquer Natureza (ISSQN) cobradas, a título de incentivos fiscais,
pelos municípios da Região Metropolitana de Salvador;

b) comparação das receitas da Prefeitura Municipal de Ca-
maçari, por fontes, para constatar o peso relativo da cobrança de ISS-
QN vis-à-vis às demais fontes;

c) calcular o impacto, por faixas de desconto, das renúnci-
as do ISSQN em termos de vantagens - atração possível de empresas
- diante da renúncia a investimentos diretos sobre a infra-estrutura
urbana da Sede e na Orla do Município;

- recadastramento das atividades econômicas;
- produção de indicadores para monitoramento do serviço

de intermediação de mão-de-obra;
- catálogo de prestadores de serviços diversos (Criação de

catálogo de profissionais autônomos disponibilizando seus serviços);
- formalização e apoio aos pequenos e médios empreendi-

mentos;
- apoio ao microcrédito;
- implantação de programas de qualificação e capacitação

de trabalhadores e empreendedores formais e informais;
- fortalecimento do banco de empregos informatizado, com

integração ao Sistema de Informações Municipais e às empresas im-
plantadas no Município;

- criação de centro de atendimento ao imigrante, estruturado
de forma a integrá-lo através do banco de empregos ou, caso necessá-
rio, auxiliá-lo no retorno ao local de origem.

PROGRAMA REDE DE ECONOMIA POPULAR

O programa Rede de Economia Popular deve ser realizado
através das seguintes ações:

- desenvolvimento de pequenos negócios junto à população
de baixa renda (identificação de empreendedores e apoio às iniciativas
locais para geração de renda);

- fomento ao associativismo e à Economia Popular e Solidá-
ria e incubação de cooperativas e de micro e pequenos empreendimen-
tos.

PROGRAMA EMPRESAS EDUCATIVAS

O programa Empresas Educativas deve ser realizado atra-
vés das seguintes ações:

- formação continuada dentro das empresas;
- treinamento e contratação para o primeiro emprego.

PROJETO DE APOIO À ATIVIDADE PESQUEIRA

O Projeto de Apoio à Atividade Pesqueira deve ser imple-
mentado através das seguintes ações:

- incentivo a pesca artesanal através da infra-estrutura de-
suporte à atividade;

- incentivo a organização da produção e comercialização de
pescados, buscando atender ao mercado local e regional;

- construção de Centro de Apoio à Atividade Pesqueira con-
tendo estrutura adequada, como segue:

- abrigo seguro para guarda e manutenção do material de
pesca;

- unidade de monitoramento e acompanhamento da produ-
ção;

- calendário da pesca e painel sobre a história da pesca;
- estrutura para beneficiamento e conservação do pesca-

do;
- porto seco para manutenção e segurança das embarca-

ções.

2. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA A QUALIFI-
CAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA AMBIENTAL PARA O PÓLO INDUSTRIAL DE
CAMAÇARI

O programa Ambiental para o Pólo Industrial de Camaçari

deve ser realizado através das seguintes ações:
- implantação de faixas de proteção hídrica ao longo dos

principais cursos d’água;
- recuperação da planície fluvial do rio Camaçari, através da

implementação de projeto específico para as faixas de proteção hídri-
ca, estabelecendo-se limites apropriados de afastamento das áreas
parceladas e identificando áreas irregulares e críticas de lançamento
de esgotos;

- controle da ocupação urbana na porção sudoeste da cida-
de, evitando o aumento de cargas poluentes lançadas nos cursos d’água
que alimentam a bacia do Joanes I;

- monitoramento e controle do aqüífero subterrâneo através
da formação de base de dados pública, construída a partir dos boletins
mensais das análises da qualidade de água dos piezômetros e poços
de monitoramento e abastecimento, realizados por profissionais espe-
cializados e sob o controle da sociedade civil;

- criação de um Grupo de Trabalho, composto por especia-
listas, entidades ambientalistas e o COMAM, para proceder à avaliação
e identificação do passivo ambiental do Município, dentro e fora da área
do Decreto 22.146, de 20 de novembro de 1970, inclusive áreas rurais,
e identificação dos responsáveis para a sua recuperação;

- realização de auditoria sobre a situação atual do aqüífero
subterrâneo e dos corpos d‘água superficiais por empresa especializa-
da sob o controle do COMAM e da sociedade civil;

- recuperação de matas ciliares;
- recuperação do Anel Florestal do Pólo Industrial de Cama-

çari, buscando formas de assegurar que parte significativa da reposi-
ção da vegetação utilize espécies nativas;

- criação de uma Comissão de Segurança Ambiental do Pólo
Industrial de Camaçari, no âmbito do Conselho do Meio Ambiente para
acompanhamento e divulgação das informações ambientais e resulta-
dos do monitoramento ambiental realizado pelas empresas e Centro de
Recursos Ambientais (CRA).

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO ANEL FLORESTAL

Recuperação do Anel Florestal do Pólo Industrial de Cama-
çari com o plantio espécies nativas, especialmente na faixa lindeira à
área ocupada da Sede, prevendo-se o manejo sustentável e o cumpri-
mento das suas funções de proteção e segurança, além da garantia da
participação social na gestão.

PROGRAMA AMBIENTAL DA ÁREA URBANA DA SEDE
MUNICIPAL

O programa Ambiental da Área Urbana da Sede Municipal
deve ser realizado através das seguintes ações:

- restrição da expansão de áreas periféricas;
- implantação de cinturão agrícola na porção oeste da cida-

de, evitando a expansão urbana desordenada na proximidade da re-
presa do Joanes I;

- controle da exploração mineral, evitando os focos erosi-
vos e o assoreamento dos cursos d’água;

- melhoria da infra-estrutura das áreas densamente habita-
das, especialmente aquelas localizadas na porção sudoeste da cidade,
visto que parte desta ocupação vem afetando diretamente a área de
proteção de manancial da represa Joanes;

- avaliação específica de infra-estrutura de saneamento,
necessária para mitigar a contaminação de recursos hídricos nas áreas
mais próximas ao manancial de abastecimento;

- indução do adensamento das áreas centrais infra-estrutu-
radas, de modo a evitar o adensamento das áreas ambientalmente frá-
geis;

- recuperação das planícies de inundação fluvial, visando a
restabelecer suas funções naturais;

- avaliação do passivo ambiental em áreas urbanas, em
função de lançamentos clandestinos de resíduos industriais em áreas
urbanas periféricas;

- implantação de cinturão verde de proteção no entorno da
Bridgstone/Firestone;

- avaliação do passivo ambiental na porção sudoeste da
cidade e nas vertentes degradadas dos morros.

PROJETO CINTURÃO VERDE DA BRIDGSTONE/FIRESTO-
NE

O projeto Cinturão Verde da Bridgstone/Firestone será im-
plementado através das seguintes ações: ? exigência de implantação
de cinturão verde no entorno da fábrica Bridgstone Firestone pela em-
presa, com o plantio de espécies da vegetação nativa, inclusive ao
longo da Via Parafuso;

- exigência à empresa, como condição para renovação da
licença ambiental, de recuperação das nascentes comprometidas e
indiretamente impactadas com a terraplanagem executada na implanta-
ção da unidade industrial, mediante plano aprovado pelo COMAM, sen-
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do garantido o acompanhamento sistemático da sua execução por este
órgão colegiado.

- renovação da licença ambiental condicionada à implanta-
ção deste projeto.

PROJETO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAL
PARA JORRINHO.

Elaboração de estudos ambientais envolvendo estudos ge-
ológicos e da biodiversidade, com vistas à criação de unidade de con-
servação do Jorrinho, na área correspondente ao Loteamento Cháca-
ras do Jorro.

PROGRAMA AMBIENTAL DO VETOR DE EXPANSÃO UR-
BANA DA ORLA

O programa Ambiental do Vetor de Expansão Urbana da Orla
deve ser realizado através das seguintes ações e projetos:

- recuperação do sistema viário alternativo ao vetor de ex-
pansão urbana da BA-099, buscando garantir o direito de ir e vir dos
moradores de Camaçari, a diminuição das pressões sobre áreas cos-
teiras frágeis e o desenvolvimento e integração municipal, contemplan-
do um plano específico de desenvolvimento das áreas diretamente afe-
tadas;

- criação do sistema costeiro de áreas protegidas a cargo
da Prefeitura Municipal, envolvendo:

a) ação efetiva do Poder Público Municipal, junto aos gesto-
res das unidades de conservação sob a administração estadual, para a
gestão adequada dessas unidades no território de Camaçari e dos
demais ecossistemas merecedores de preservação;

- implementação efetiva da unidade de conservação Monu-
mento Natural Dunas de Abrantes;

- integração dos ecossistemas costeiros através da imple-
mentação do Corredor Ecológico da Orla;

- diversificação das atividades rurais para inclusão social
de segmentos da população com menor nível de instrução

- ordenamento e controle da atividade mineral, de modo a
mitigar os impactos sobre a morfologia do terreno, assegurar a qualida-
de dos recursos hídricos e da paisagem rural do Município;

- identificação e qualificação das rotas voltadas para o tu-
rismo ecológico e esportes radicais, de forma a explorar o potencial
geomorfológico e ambiental na região central e Orla do Município, possi-
bilitando uma maior integração do território municipal, aumentando a sua
configuração enquanto espaço referencial também para a região;

- recuperação ambiental das áreas úmidas;
- projeto de desenvolvimento agrícola na zona rural;
- proteção de fragmentos florestais remanescentes, bus-

cando contemplar análises mais detalhadas desses fragmentos, identi-
ficando ecossistemas que poderão ser recuperados e integrando os
ambientes continentais com ecossistemas costeiros através do Corre-
dor Ecológico;

- estudo sobre as ocupações irregulares na Orla, buscando
a regularização ou relocação;

- avaliação técnica da Prefeitura Municipal sobre os impac-
tos dos empreendimentos industriais da Orla.

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA LAGOA AZUL

Elaboração e implementação de um projeto de recuperação
ambiental da Lagoa Azul e entorno;

PROJETO CORREDOR ECOLÓGICO DA ORLA

Criação e gestão do Corredor Ecológico da Orla com a fun-
ção de conectar unidades de conservação municipais e estaduais,
permitindo o fluxo genético entre estas unidades e ampliando as áreas
de território de fauna.

O corredor ecológico será composto de áreas de uso per-
mitido e de preservação, envolvendo ecossistemas de dunas, restin-
gas, manguezais, estuários, lagoas e demais áreas úmidas previstas
na legislação ambiental vigente e Convenção de Ramsar.

A Prefeitura Municipal de Camaçari deverá elaborar o diag-
nóstico ambiental envolvendo a consolidação da sua poligonal e o seu
plano de gestão.

PROJETO MONUMENTO NATURAL DUNAS DE ABRANTES

O projeto de implantação do Monumento Natural Dunas de
Abrantes deve ser encaminhado por meio das seguintes diretrizes e
ações:

- realização de estudos para avaliar a qualidade ambiental e
indicar as medidas de recuperação cabíveis;

- emissão, pelo poder público municipal, de ato regulamen-

tando o Monumento Natural Dunas de Abrantes.
- elaboração de plano de gestão e criação de Comitê Gestor;
- elaboração e implementação de programa específico de

educação ambiental em toda a área do monumento e seu entorno;
- acompanhamento e fiscalização da sua implementação.

3. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA A QUALIFI-
CAÇÃO DA ESTRUTURA URBANA

PROJETO DELIMITAÇÃO DOS BAIRROS

Identificação dos limites dos bairros, abordando-os como
agrupamentos urbanos com referências culturais de forma a incorporar
o entendimento social de pertencimento, quando possível e cabível com-
patibilizados com os limites dos setores censitários utilizados pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

PROGRAMA ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE UNIVER-
SAIS

O programa Acessibilidade e Mobilidade Universais deve
ser realizado através das seguintes diretrizes e ações:

- estruturação do Sistema de Vias Municipais e requalifica-
ção dos principais acessos e conexões entre Sede, Orla e Zona Rural;

- melhorias no acesso a Camaçari, a partir da BA-093, com-
preendendo a recuperação da pavimentação asfáltica, da sinalização,
sobretudo a horizontal, além dos acostamentos que são estreitos, em
cascalho, e, em alguns trechos, recobertos por vegetação;

- recuperação da Via Abrantes (estrada da Cascalheira) e
da Via Atlântica (CETREL), envolvendo melhoria do leito, pavimentação
e sinalização, tanto vertical quanto horizontal e implantação de ciclovia
junto ao acostamento da Via Abrantes, a fim de diminuir os acidentes;

- melhorias imediatas do encascalhamento e posterior as-
faltamento das demais ligações entre a Sede de Camaçari e a Orla,
como a estrada velha de Monte Gordo e a estrada que liga a Sede à
Barra do Pojuca;

- criação de ciclovia ao longo de toda a faixa de domínio da
Estrada do Coco, com marcação de sinalização horizontal para a trans-
posição do ciclista nos trechos de cruzamento com os acessos às
localidades e loteamentos;

- criação de anel viário que evite a passagem pelo centro da
cidade e desafogue o trânsito nessa área central. A conexão mais ao
Sul inicia-se na interseção entre a Via Parafuso e a Via Abrantes,
dando origem a duas alças: uma que penetra pelo Espaço Alpha, a
Leste, e outra a Oeste se articulando com a Av. Eixo Urbano Central,
com a Av Concêntrica e as avenidas radiais, e destas com trecho da
BA-512 até encontrar a BA-093;

- criação de uma via estruturante de ligação entre a via
Abrantes e o antigo Espaço Alpha, obedecendo-se às normas de segu-
rança na articulação da nova via arterial com a rodovia, possibilitando
melhor acesso ao pólo de educação superior proposto para a área;

- exigência, para o licenciamento de parcelamentos, empre-
endimentos e edificações, de atendimento à ABNT – NBR 9050-04 (de-
senho universal) e do cumprimento da Lei 10.098/2000, visando a pro-
porcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano;

- manutenção da operação do sistema de transporte pelo
setor privado com o fortalecimento do controle social, mediante criação
do Conselho Municipal de Transportes, reforço à fiscalização e amplia-
ção das opções de transportes para circulação dentro e fora do Muni-
cípio;

- implantação de passarelas para pedestres garantindo a
sua segurança, com prioridade para os locais de transposição de rodo-
vias, nas imediações das ZECS e das nucleações urbanas tradicionais
da Orla;

- elaboração de guia prático, com orientações precisas de
execução e recuperação de calçadas, voltado para técnicos e para a
população em geral, contendo as seguintes disposições:

a) . dimensionamento básico para pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida;

b) . orientações para colocação de mobiliário em ilhas pró-
prias de serviço;

c) . diagnóstico da situação atual de manutenção dos pas-
seios para identificação e correção dos problemas;

d) . obediência à legislação federal específica;
e) . especificação que inclua materiais duráveis de fácil

reposição, com superfícies regulares e antiderrapantes, com delimita-
ção de faixa de alerta tátil.

PROGRAMA HISTÓRIA E MEMÓRIA DE CAMAÇARI
PROJETO MARCOS DA ARQUITETURA

O projeto Marcos da Arquitetura deve ser implementado atra-
vés das seguintes ações:
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- mapeamento dos prédios de interesse histórico e cultural
para a reabilitação, reciclagem e/ou restauração, imprimindo a esses
imóveis novos significados através da instalação de atividades cultu-
rais, integrando-os ao dia-a-dia da vida pública e cultural do Município e
delimitação de seus respectivos sítios para proteção e criação de área
de amortecimento;

- construção de espaços para apresentações de grupos de
Capoeira, Samba-de-roda e saraus de poesias;

- revitalização e restauro da arquitetura religiosa, com des-
taque para Igreja do Divino Espírito Santo (1689), localizada em Vila do
Abrantes, a centenária Igreja de São Bento, em Monte Gordo e a capela
de Barra do Jacuípe.

PROJETO MEMORIAL DE ABRANTES

Construção do Memorial de Abrantes para abrigar registros
da história e cultura locais, situado no entorno da Igreja do Divino Espí-
rito Santo e da praça, e reestruturação do sítio em torno da igreja.

PROJETO MEMÓRIA DOS BAIRROS

Requalificação/ valorização dos elementos que deram ori-
gem aos bairros, criando marcos referenciais e, portanto, interferindo
positivamente no vínculo dos moradores com o lugar.

PROJETO RUAS QUE CONHECI

Resgate da denominação de logradouros, antes identifica-
dos com nomes de personalidades ou acontecimentos importantes e
que foram paulatinamente substituídos por nomes com pouco rebati-
mento na memória local.

PROGRAMA REINSERÇÃO URBANÍSTICA E AMBIENTAL
DA ORLA

O programa Reinserção Urbanísitica e Ambiental da Orla
deve ser implementado através das seguintes diretrizes:

- proteção da restinga, das lagoas e várzeas, especialmen-
te as de Santa Maria, Grande, Lancha, Pau de Cinza, Velado e Guaraju-
ba;

- manutenção e/ou reposição de vegetação nativa, em es-
pecial no licenciamento de loteamentos, evitando a desestabilização do
solo e o empobrecimento da biodiversidade;

- proibição do bloqueio de vias, recuperação e garantia dos
acessos às praias;

- promoção da demarcação de unidades de conservação
onde a intervenção antrópica seja mínima e constantemente monitora-
da, para a preservação de remanescentes da ação especulativa;

- destinação de parte significativa de manchas verdes para
preservação, evitando o “verde artificial”;

- proibição de construções à beira-mar, que possam preju-
dicar a ação dos ventos e da maresia que atua como nutriente na
restinga;

- estabelecimento de parâmetros que garantam a maior área
possível de permeabilidade – como edificações sobre pilotis –, possibi-
litando assim a recarga do lençol freático e, ao mesmo tempo, das
lagoas;

- elaboração de desenhos de loteamentos que evitem a frag-
mentação excessiva do ecossistema;

- implementação das medidas cabíveis no sentido de deso-
bstruir todas as passagens à praias, lagoas e rios por loteamentos,
fixando prazo de 3 (três) meses a partir da data de publicação desta
Lei, sob pena de demolição das instalações de fechamento existentes;

- criação e implementação de Parques Municipais nas áreas
demarcadas como Zona de Proteção e Interesse Paisagístico (ZPIP) e
Zona de Importância Ambiental e Paisagística (ZIAP), através das se-
guintes ações:

a) . implantação de serviços de apoio à visitação como:
sanitários, laboratórios, viveiros e estufas, locais de apoio às ativida-
des, como bicicletários, ciclovias e passarelas, guarda de equipamen-
tos, posto de atendimento ao visitante, posto policial, salas de aula
voltadas para cursos livres de educação ambiental e equipamentos
sócio-culturais;

b) . promoção de atividades de conservação e preservação
com caráter social, incluindo atividades educativas como pesca, plantio
e visitação dirigida para reconhecimento de ecossistemas;

c) criação de pólos de lazer sustentáveis em Canto de Arem-
bepe/ Emissário Submarino, em Areias, na Cachoeirinha e região do
manguezal de Barra do Pojuca.

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLI-
COS DA ORLA

O Programa de Qualificação dos Espaços Públicos da Orla

deve ser implementado através das seguintes diretrizes:
- reestruturação e requalificação das praças e campos de

futebol hoje existentes nas localidades litorâneas;
- destinação de vazios urbanos para espaço público de

lazer e preservação de espécies vegetais do habitat local, priorizando
as localidades consolidadas de Jauá, Abrantes, Arembepe, Barra do
Jacuípe, Barra do Pojuca, Itacimirim, Nova Abrantes, Sucupió e Tiririca.

- implantação de pequenos centros de artesanato localiza-
dos em espaços públicos de Jauá, Areias, Arembepe, Guarajuba e
Barra do Pojuca.

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA DA
SEDE MUNICIPAL

A requalificação Paisagística da Sede deverá ser implemen-
tada através dos seguintes projetos:

PROJETO MARCOS E NÓS URBANOS

O projeto envolve a recuperação gradual da paisagem da
Sede, visando à reintegração urbana e melhoria das áreas, qualificando
paisagística e ambientalmente os seguintes espaços:

- o Anel Florestal;
- o morro;
- o entorno do Estádio Municipal Amando Oliveira, destacan-

do-o como marco referencial;
- as praças, que podem atuar como importantes pontos no-

dais, a serem qualificadas segundo projetos específicos.

PROJETO LINHAS DE FORÇA

As linhas de força atuam na paisagem urbana como elemen-
tos que, por estarem ligados à origem da configuração de espaços e
sua organização, contribuem para a legibilidade e referência urbanas.
Na Sede de Camaçari, sobressaem-se, assim, como linhas de força, a
linha férrea e os rios Camaçari e Piaçaveira.

Subprojeto 1 - Via Parque – Avenida Eixo Urbano Cen-
tral

Implantação de uma Via Parque na Av. Eixo Urbano Central e
sobre o leito da Via Férrea, cujo projeto deverá atender ao conceito de
parque, envolvendo faixa de arborização com espécies do habitat lo-
cal, de reconhecida redução do desconforto térmico, mobiliário urbano
adequado, ciclovias e calçadas adaptadas às pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida.

Em médio prazo essa avenida deve ser expandida em dire-
ção à localidade de Parafuso, no atual eixo da Via Férrea, cujas mar-
gens já são utilizadas pela população como acesso para a área central
de Camaçari.

Subprojeto 2 - Projeto Parque Rio Camaçari

O projeto Parque Rio Camaçari envolve as seguintes diretri-
zes e ações:  recuperação ambiental dos rios Camaçari e Piaçaveira e
requalificação paisagística de suas margens;

- realização de estudos para avaliar a necessidade de re-
moção e relocação das ocupações existentes dentro das faixas de
preservação permanente dos referidos rios;

- implantação do sistema de ciclovias em torno das margens
dos rios Camaçari e Piaçavaeira, buscando a inibição da ocupação
predatória, ao tempo em que crie a possibilidade de visão serial e apro-
priação do espaço da cidade;

- implementação da proposta da Secretaria do Planejamento
Urbano e do Meio Ambiente (SEPLAN), voltada a recuperar o Rio Cama-
çari e resgatar, total ou parcialmente, a área denominada como Parque
Central de Camaçari, de forma a criar uma área verde para lazer e
convivência da população da cidade, bem como de seus visitantes;

- realização de estudos e projetos para implantação de so-
luções do esgotamento sanitário na Sede de Camaçari, considerada
condição fundamental para a preservação dos rios e a manutenção da
integridade física e ambiental do Parque Central.

Este parque deve ser integrado ao Parque do Joanes no
limite da Sede próximo à represa.

PROJETO PRAÇA VIVA

O Projeto Praça Viva deve ser implementado através das
seguintes ações:

- requalificação paisagística das praças, tendo em vista a
sua adequação funcional, estética e ambiental, utilizando-se de materi-
ais adequados às características locais, assim como de uma vegetação
de espécies nativas, capaz de promover um ambiente aprazível;
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- instalação de mobiliário compatível com as necessidades
locais e com localização adequada, servindo também como espaços
complementares para atividades realizadas em equipamentos próxi-
mos, como escolas, hospitais etc., garantindo a sua apropriação e vita-
lidade;

- utilização dos espaços vazios para implantação de novas
praças e quadras poliesportivas, como forma de promover espaços de
sociabilidade, especialmente nas áreas mais pobres.

PROJETO DE ARBORIZAÇÃO URBANA

O Projeto de Arborização Urbana deve ser implementado
através das seguintes ações:

- plantio de árvores de espécies vegetais do habitat local,
dando prioridade para as áreas mais áridas da cidade;

- exigência de uma cota de plantio de espécies vegetais
nativas para todos os projetos de parcelamento, de requalificação ou
de revitalização de áreas;

- fomento à criação de cooperativas para produção de mu-
das de espécies nativas.

PROJETO PARQUE DO JOANES

O projeto Parque do Joanes localiza-se na porção sudoeste
da Sede, nas proximidades do Rio Joanes, área de valor paisagístico e
ambiental que deve ser preservada da pressão pela expansão dos
limites urbanos. Recomenda-se as seguintes ações:

- implantação de serviços de apoio à visitação como: sanitá-
rios, laboratórios, viveiros e estufas, locais de apoio às atividades como
bicicletários, ciclovias e passarelas, guarda de equipamentos, posto de
atendimento ao visitante, posto policial, salas de aula voltadas para
cursos livres de educação ambiental, sala de projeção e equipamentos
sócio-culturais;

- promoção de atividades de conservação e preservação
com caráter social, incluindo atividades educativas como o plantio e
visitação dirigida de reconhecimento do ecossistema e sua valorização.

PROJETO ENTRADAS DA CIDADE

Qualificação das entradas da cidade, principalmente os aces-
sos pela BA-093, ao Norte e Noroeste da cidade, dotando esses espa-
ços de elementos de marcação visual, a exemplo de tótens de sinaliza-
ção, identificando a cidade e contribuindo para o reforço ao sentimento
de pertencimento dos munícipes.

PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NOS BAIR-
ROS E NUCLEAÇÕES

O Programa de urbanização e melhorias habitacionais nos
bairros da Sede e nucleações urbanas dos demais distritos deve ser
implementado através das seguintes diretrizes e projetos:

- qualificação das áreas de lazer e esporte existentes;
- criação de novas áreas de lazer e esporte, como praças,

parques infantis, quadras poliesportivas, nos bairros carentes deste
tipo de equipamento, e qualificação urbanística e paisagística das pra-
ças existentes;

- incentivo às associações de bairro para a promoção de
campeonatos esportivos;

- requalificação de vias e calçadas, envolvendo calçamen-
to, arborização, implantação de redutores de velocidade em alguns
trechos, sinalização, melhorias no traçado e largura das vias e adoção
de medidas que assegurem o espaço adequado de circulação dos pe-
destres;

- implantação de ciclovias onde for possível, diante das con-
dições físicas do sistema viário implantado;

produção e melhoria habitacional e instalação de unidades
sanitárias;

- melhorias no serviço de limpeza urbana e recolhimento dos
resíduos sólidos;

- implantação de “bocas de lobo” e rede de drenagem;
- implantação de rede de esgotamento sanitário;
- implantação e/ou melhorias na rede de energia elétrica e

iluminação pública;
- implantação e/ou melhorias na rede de abastecimento de

água;
- atualização do cadastro de logradouros e imóveis, utilizan-

do o sistema de numeração métrica linear;
- implantação de placas para identificação dos bairros, loca-

lidades, logradouros e imóveis do Município.

PROJETO ESPAÇO COMUNIDADE

Implantação de equipamentos de abrangência de atendimento
intra-bairros em local eqüidistante dos bairros atendidos, colocando-se

como elementos de integração e referência das comunidades, envol-
vendo escolas de ensino médio, centro cultural com biblioteca, unida-
des de saúde, centro de inclusão digital, dentre outros indicados no
Orçamento Participativo.

Subprograma Lugar Fácil de Chegar

Este subprograma objetiva reforçar o sentimento de perten-
cimento espacial e qualificar os sistemas de telecomunicações e de
postagem locais, envolvendo as seguintes ações:

- implantação de rede de telefonia e telefones públicos em
todos os bairros da Sede e nas localidades dos demais distritos;

- implantação de postos dos Correios nas localidades;
- atualização do cadastro de logradouros, implantação do

sistema de numeração métrica linear, identificação dos logradouros das
localidades e dos imóveis.

PROGRAMA VALORIZAÇÃO DE COMUNIDADES QUILOM-
BOLAS

O Programa de Valorização de Comunidades Quilombolas
deve envolver as seguintes ações e o Projeto Senhora Santana de
Cordoaria:

- qualificação de vias de acesso, evitando o isolamento das
comunidades, principalmente em períodos de chuvas;

- realização de obras de infra-estrutura e saneamento bási-
co, como o abastecimento de água potável;

- oferta de transporte público regular e equipamentos soci-
ais;

- promoção de ações que assegurem a posse da terra aos
moradores, não apenas dos imóveis, mas de toda a área necessária à
perpetuação de suas tradições culturais e sobrevivência, visando à
sua permanência, o sentimento de segurança e a preservação da sua
cultura;

- realização de convênio com a Fundação Palmares e o
Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para o
reconhecimento e titulação dessas comunidades;

- estímulo à pesquisa histórica sobre a presença de quilom-
bos no território do Município;

- instituição de prêmio anual para monografias de final de
curso de graduação que tratem da cultura afro-brasileira no território de
Camaçari e de outros municípios da RMS, incluindo Salvador;

- introdução da cultura afro-brasileira como conteúdo curri-
cular nas escolas municipais;

- aquisição de títulos da literatura afro-brasileira para as
escolas públicas municipais;

- mapeamento dos territórios remanescentes de quilombos
existentes no Município;

- tombamento dos territórios e espaços religiosos quando
reivindicados pelas citadas comunidades;

- cadastramento dos espaços religiosos para fins de imuni-
dade de IPTU.

PROJETO SENHORA SANTANA DE CORDOARIA

Implantação de projeto piloto de valorização da comunidade
remanescente de quilombo Senhora Santana de Cordoaria, envolvendo
o resgate de elementos identitários dos quilombolas, especialmente da
antiga casa de farinha, hoje destruída, e o fortalecimento de suas tradi-
ções e cultura.

PROGRAMA DE INSERÇÃO METROPOLITANA

PROJETO DE AÇÃO REGIONAL INTEGRADA

Criação do Consórcio Público do Litoral Norte e Região Me-
tropolitana de Salvador responsável pela articulação de políticas e pro-
jetos de interesse dos municípios envolvidos, sobretudo aqueles relati-
vos ao transporte, meio ambiente, saneamento, equipamentos estrutu-
rantes de abrangência regional e desenvolvimento turístico.

PROJETO CENTRO OLÍMPICO

Construção de um Centro Olímpico de abrangência regional,
à margem da Av. Jorge Amado, envolvendo áreas para hospedagem e
uma multiplicidade de modalidades esportivas. Deve ser implantada uma
via de articulação direta com o Estádio Armando Oliveira e com a Via
Parafuso, de modo a atenuar o impacto no tráfego, quando em funcio-
namento.

PROJETO ESPAÇO UNIVERSITÁRIO E PROFISSIONALI-
ZANTE

Localizado às margens da Av. Leste, no antigo Espaço Al-



 DIÁRIO OFICIAL - ANO V - Nº 244 - de 01 a 07 de março de 2008PÁGINA 28  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

pha, deve contemplar equipamentos de ensino universitário e profissio-
nalizante e envolver as seguintes ações:

- estímulo à formação de centros educacionais de caráter
cooperativo;

- exigência da formulação de um plano geral urbanístico que
configure um campus universitário, com clara destinação de acessos e
estacionamentos, de espaços públicos de convivência e lazer, assim
como de equipamentos esportivos;

- exigência de projeto paisagístico e plantio de espécies
nativas capazes de contribuir com a melhoria da qualidade ambiental.

PROJETO DE NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO

Realização de estudos para avaliar a viabilidade e identifi-
car alternativas de localização de um novo terminal rodoviário, atribuin-
do um caráter complementar ao terminal existente. Duas possibilidades
de localização devem necessariamente ser estudadas: a Via Parafuso
e a BA-512 no trecho a Noroeste da cidade. No estudo serão identifica-
das as vantagens e desvantagens locacionais e o impacto no entorno
para todas as situações analisadas.

PROJETO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

Implantação de Centro de Convenções em Arembepe, em
parceria com empresários do segmento turístico, de forma a construir
um projeto mais amplo que incorpore a implantação de hotéis no seu
entorno, voltados prioritariamente para o turismo de negócios.

AUTÓDROMO E ESPAÇO CULTURAL E DE EVENTOS MU-
SICAIS

Implantação de autódromo na Orla de Camaçari com estrutu-
ra adaptável para sediar grandes eventos culturais e musicais, de for-
ma a possibilitar uma utilização mais constante das instalações.

4. PROGRAMA DE GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO UR-
BANO

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE UR-
BANA E AMBIENTAL

O programa Monitoramento da Qualidade Urbana e Ambien-
tal prevê o monitoramento sistemático dos fatores de risco e geração
de impacto em todo o território municipal, tendo como vertentes de atu-
ação:

- o Pólo Industrial de Camaçari;
- a Área Urbana da Sede municipal;
- o Vetor de Expansão Urbana da Orla;
- a Zona Rural.

Pólo Industrial de Camaçari

a) monitoramento dos resíduos industriais tratados pela Cen-
tral de Tratamento de Efluentes Líquidos (CETREL) e canalizados até o
emissário submarino localizado entre a barra do rio Jacuípe e o povoa-
do de Arembepe, lançando os resíduos na plataforma continental a 4km
da linha da Costa;

b) monitoramento do armazenamento de produtos perigo-
sos nos pátios de estocagem que apresentam riscos de acidentes
associados ao vazamento e rompimento do sistema de dutovias que
atravessam o Município, inclusive mananciais de abastecimento, risco
no transporte rodoviário de produtos perigosos, risco de acidentes e
infiltração no aqüífero de efluentes orgânicos e inorgânicos, levados
até a CETREL para tratamento;

c) controle social direto e publicização dos resultados do
monitoramento do aqüífero subterrâneo e dos ecossistemas marinhos
na área do emissário submarino;

d) monitoramento da atividade mineral na área de desapro-
priação do Decreto Estadual n° 22.146, onde a morfologia do terreno
encontra-se completamente modificada, com imensos focos de erosão
que produzem o assoreamento de drenagens, alterando a quantidade e
qualidade dos recursos hídricos superficiais que alimentam ecossiste-
mas costeiros à jusante;

e) Monitoramento de emissões atmosféricas.

Área Urbana da Sede Municipal

a) monitoramento dos padrões urbanos ambientais da Sede
Municipal, através da utilização de dados censitários, devidamente ana-
lisados a partir da interpolação dos centróides dos setores censitários,
associando-se a estes centróides variáveis capazes de permitir uma
classificação do tecido urbano em termos da intensidade de pressão
que exercem sobre o território, levando em consideração os seguintes
indicadores:

- distribuição da população absoluta e densidade demográ-
fica por setor censitário, permitindo inferir áreas onde há uma maior
concentração populacional potencialmente poluidora, caso o desenho
urbanístico e infra-estrutura associada não se apresentem adequados
às condições físico-ambientais do território onde esta mancha urbana
se desenvolve;

- percentual de domicílios com rede de esgoto, coleta regu-
lar de lixo e abastecimento de água, buscando subsidiar a identificação
de vetores potenciais de degradação ambiental;

- impacto da urbanização nos sistemas naturais, especial-
mente sobre o aqüífero subterrâneo de elevada capacidade e qualida-
de, e nas partes mais baixas da cidade, onde existe um nível freático
bastante superficial;

- renda média mensal dos chefes de família, buscando com-
preender os diversos tipos de padrões urbanísticos-ambientais e orien-
tar a formulação de políticas públicas específicas para solucionar pro-
blemas em áreas onde a pobreza interfere fortemente sobre a qualida-
de ambiental do Município.

Vetor de Expansão da Orla

a) Para avaliação da importância ecológica, são considera-
dos os seguintes indicadores que subsidiam a construção de uma ma-
triz de valoração:

- importância do ecótopo sobre funções particulares do sis-
tema Ò! presença de componentes chaves na dinâmica do sistema,
concorrendo para a manutenção do seu equilíbrio;

- raridade/ unicidade Ò! presença de espécies raras e de
sistemas raros, considerando-se áreas adjacentes e de influência dire-
ta;

- representatividade ecológica Ò! presença de ecossiste-
mas importantes com representatividade geográfica, considerando-se
a totalidade do sistema objeto da análise;

- conectividade Ò! inter-relação de uma unidade com outra,
integrando as duas dinâmicas.

b) Para a avaliação das pressões antrópicas sobre os ecos-
sistemas da Orla Marítima de Camaçari, devem ser considerados os
diversos padrões de ocupação desta área e individualizados dois prin-
cipais padrões associados ao modelo de crescimento urbano de povo-
ações costeiras descritos a seguir:

Urbanização adensada

Corresponde ao tecido urbano decorrente do processo de
expansão dos núcleos urbanos tradicionais associados às antigas vi-
las de pescadores, que cresceram de forma desordenada em áreas
frágeis, protegidas por recifes ou estuários de rios.

Núcleos centrais do processo de urbanização, que se apre-
sentam fortemente modificados por ocupações com baixo padrão urba-
nístico e falta de infra-estrutura sanitária, estando localizados geral-
mente sobre terraços marinhos Holocênicos, próximos a terras úmidas.
Os impactos associados a este tipo de ocupação variam em função do
tipo de unidade sobre a qual este tecido urbano se desenvolve.

 Áreas de crescimento urbano

Correspondem a áreas parceladas em áreas contíguas aos
núcleos urbanos tradicionais, associadas a antigos loteamentos im-
plantados após a abertura da BA-099 (Estrada do Coco), nos anos
1970. Representam loteamentos sem infra-estrutura, sobre áreas frá-
geis, os quais estão sendo progressivamente ocupados.

Representam vetores de pressão sobre ecossistemas sen-
síveis, já que a sua progressiva expansão tende a ocupar terras úmi-
das e dunas remanescentes.

Área rural

O território denominado rural está compreendido entre as
áreas interiores do Pólo Industrial de Camaçari e da Sede Municipal e o
Vetor de Expansão Urbana da Orla, caracterizando-se como um territó-
rio no qual ainda existem alguns fragmentos florestais importantes, que
são progressivamente pressionados pela atividade de exploração mi-
neral associada à construção civil. A observação das áreas oneradas
para a mineração, conforme controle do DNPM, indica uma forte pres-
são sobre esta porção territorial.

Considerando-se que esta é uma área suscetível à erosão e
que contém os principais rios que alimentam os ecossistemas costei-
ros, notadamente as lagoas, brejos e manguezais, conclui-se que a
atividade mineral, sem os devidos controles ambientais, representa um
fator de risco que deve ser controlado pelo Poder Público Municipal.



 DIÁRIO OFICIAL - ANO V - Nº 244 - de 01 a 07 de março de 2008 PÁGINA 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
AN

EX
O 

IV
 –

IN
ST

RU
ME

NT
OS

 D
A 

PO
LÍ

TI
CA

 U
RB

AN
A 

PO
R 

ZO
NA

 
    

    
    

    
    

    
 

    
    

    
    

    
    

  Z
on

as
 

 Ins
tru

me
nto

s 

ZECEN 

ZOCON 1 

ZOCON 2 

ZOCON 3 

ZOCON 4 

ZOCON 5 

ZOCON 6 

ZOCON 7 

ZOCON 8 

ZECS 1 

ZECS 2 

ZTCS 

ZEP 1 

ZEP 2 

ZEC 1 

ZEC 2 

ZEC 3 

ZEC 4 

ZEC 5 

ZEC 6 

ZIT 1 

ZIT 2 

ZIAP 

ZPIP 

 PA
RC

EL
AM

EN
TO

, 
ED

IF
IC

AÇ
ÃO

 O
U 

UT
IL

IZ
AÇ

ÃO
 

CO
MP

US
ÓR

IO
S 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

IP
TU

 P
RO

GR
ES

SI
VO

 N
O 

TE
MP

O 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DE
SA

PR
OP

RI
AÇ

ÃO
 C

OM
 

PA
GA

ME
NT

OS
 E

M 
TÍ

TU
LO

S 
DA

 D
ÍV

ID
A 

PÚ
BL

IC
A 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

DI
RE

IT
O 

DE
 P

RE
EM

PÇ
ÃO

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

OU
TO

RG
A 

ON
ER

OS
A 

DO
 

DI
RE

IT
O 

DE
 C

ON
ST

RU
IR

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

OP
ER

AÇ
ÕE

S 
UR

BA
NA

S 
CO

NS
OR

CI
AD

AS
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

TR
AN

SC
ON

 – 
OR

IG
EM

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

TR
AN

SC
ON

 – 
DE

ST
IN

O 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

CO
NS

OR
CI

O 
IM

OB
IL

IÁ
RI

O 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 DIÁRIO OFICIAL - ANO V - Nº 244 - de 01 a 07 de março de 2008PÁGINA 30  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DECRETO N.º   4587 /2008
DE  07    DE MARÇO DE 2008

Aprova o Plano Bimestral de Aplicação -
PBA, dos órgãos e entidades da Admi-
nistração Municipal, e da outras provi-
dências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto
na alínea IV do art. 100, da Lei Orgânica do Município, no art. 8º
da Lei Complementar nº 101/2000, e no artigo 3º do Decreto nº
4564 de 02 de janeiro de 2008.

DECRETA:

Art. 1 º - Fica aprovado o Plano Bimestral de Aplicação

DECRETOS

ANEXO  ÚNICO AO DECRETO Nº  4587 /2008 
PLANO BIMESTRAL DE APLICAÇÃO (PBA) 

2ºBIMESTRE -2008 
       
Órgão:  02 - SECRETARIA DE GOVERNO      
Unidade: 02 - SECRETARIA DE GOVERNO      
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.02.02 04.122.022.2004 Gestão das Ações Administrativas da SEGOV                      
100.000,00                100.000,00  

03.02.02 04.122.022.2041 Gestão das Ações do Cerimonial do Prefeito                       
22.000,00                  22.000,00  

03.02.02 04.131.022.4001 Promoção e Divulgação das Ações do Poder Executivo                      
370.000,00                370.000,00  

03.02.02 04.121.006.4002 Gestão das Ações do Orçamento Participativo                         
5.000,00                    5.000,00  

TOTAL 
                     
497.000,00                          -                497.000,00  

       
Órgão: 03 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO       

Unidade: 03.03 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO       
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

925.000,00 030 925.000,00 
3.03.03 12.361.007.1007 CONST. ADEQUAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 290.000,00 031 290.000,00 

3.03.03 12.365.007.1008 CONST. ADEQUAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES 
DE ENSINO INFANTIL/CRECHES 

 240.000,00 030 240.000,00 
3.03.03 12.364.007.1120 IMPLANTAÇÃO DA CIDADE TÉCNICO-UNIVERSITÁRIA 110.000,00    110.000,00 
3.03.03 12.122.007.2005 GESTÃO DE AÇÕES EDUCACIONAIS  23.000,00 030 23.000,00 
3.03.03 12.361.007.6007 GESTÃO DE AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL  4.900.000,00 030 4.900.000,00 
3.03.03 12.365.007.6008 GESTÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL  400.000,00 030 400.000,00 

984,95 012 984,95 3.03.03 12.361.007.6009 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 500,00 030 500,00 
1.020.000,00 030 1.020.000,00 3.03.03 12.361.007.6012 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR 

 40.500,00 036 40.500,00 
2.000,00 030 2.000,00 3.03.03 12.361.007.6013 GESTÃO DAS AÇÕES ESCOLARES DESCENTRALIZADAS (PDDE) 

 2.500,00 034 2.500,00 
270.000,00 030 270.000,00 3.03.03 12.361.007.6014 GESTÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

 200.000,00 033 200.000,00 
43.000,00 030 43.000,00 3.03.03 12.365.007.6015 GESTÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE 

 750,00 039 750,00 
3.03.03 12.362.007.6016 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO E PRÉ-VESTIBULAR 200.000,00    200.000,00 
3.03.03 12.361.007.6017 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

ESCOLAR (PDE) 
 120.000,00 030 120.000,00 

3.03.03 12.363.007.6018 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE 60.000,00    60.000,00 
3.03.03 12.364.007.6019 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR 650,00    650,00 
3.03.03 12.364.007.6020 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA 300.000,00    300.000,00 
3.03.03 12.367.007.6021 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  34.000,00 030 34.000,00 
3.03.03 12.366.007.6022 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  36.000,00 030 36.000,00 

          - 

TOTAL 670.650,00 8.548.234,95   9.218.884,95 

– PBA dos órgãos e entidades da Administração Municipal para o 2º
bimestre do exercício de 2008, na forma estabelecida no Anexo Único,
deste Decreto.

Art. 2 º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, retroagindo seus efeitos a 03 de março de 2008.

Art. 3 º- Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTA-
DO DA BAHIA, EM    07      DE MARÇO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, URBANISMO,

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
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Órgão: 03 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO       

Unidade: 03.234- FUND. MANT. DES. EDU. BÁSICA. VAL. PRO EDU - FUNDEB      
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

3.03.234 12.361.007.1125 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE 
UNIDADES ESCOLARES - 40% FUNDEB   80.000,00 032 80.000,00 

3.03.234 12.361.007.6140 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUDAMENTAL - 40% FUNDEB   1.920.000,00 032 1.920.000,00 
3.03.234 12.361.007.6141 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB   2.880.000,00 032 2.880.000,00 
3.03.234 12.365.007.6142 GESTÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%   120.000,00 032 120.000,00 
3.03.234 12.365.007.6143 GESTÃO DE AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%   180.000,00 032 180.000,00 
3.03.234 12.367.007.6138 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% FUNDEB   11.000,00 032 11.000,00 
3.03.234 12.367.007.6139 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60% FUNDEB   17.000,00 032 17.000,00 

         032 - 

TOTAL                                   -   5.208.000,00   5.208.000,00 

        
Órgão:  4 - SECRETARIA DE SAÚDE      
Unidade: 43 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

545.000,00 020 545.000,00 
4.500,00 021 4.500,00 

03.04.43 10.301.008.1046 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE 
UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE 

  75.000,00 026 75.000,00 
03.04.43 10.303.008.1053 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO   65.000,00 020 65.000,00 
03.04.43 10.305.008.1124 IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL   65.000,00 020 65.000,00 
03.04.43 10.302.008.1128 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO CEO   45.000,00 020 45.000,00 
03.04.43 10.302.008.1134 IMPLANTAÇÃO DE PRONTO SOCORRO   1.180.000,00 020 1.180.000,00 

75.000,00 020 75.000,00 03.04.43 10.302.008.1136 IMPLANTAÇÃO DO CAPS 

  1.200,00 022 1.200,00 
03.04.43 10.302.008.1137 IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DA ORLA   312.000,00 020 312.000,00 
03.04.43 10.122.008.2015 GESTÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE   4.100.000,00 020 4.100.000,00 

26.000,00 020 26.000,00 03.04.43 10.305.008.2058 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE 

  97.000,00 027 97.000,00 
16.000,00 020 16.000,00 03.04.43 10.302.008.2059 GESTÃO DAS AÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

  300.000,00 025 300.000,00 
52.000,00 020 52.000,00 03.04.43 10.301.008.2060 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

  72.915,94 024 72.915,94 
03.04.43 10.128.008.2061 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE   30.000,00 020 30.000,00 

2.750.000,00 020 2.750.000,00 03.04.43 10.301.008.6058 GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 

  821.000,00 026 821.000,00 
510.000,00 020 510.000,00 03.04.43 10.302.008.6066 GESTÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

  2.218.086,88 025 2.218.086,88 
03.04.43 10.301.008.6068 PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCACIONAIS DE SAÚDE   40.000,00 020 40.000,00 
03.04.43 6149 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA   17.000,00 027 17.000,00 

TOTAL                                   -   13.417.702,82   13.417.702,82 

Unidade: 05 - SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA      
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.05.05 04.129.004.1015 ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCALIZADORAS E 
ARRECADADORAS 

500.000,00    500.000,00 
03.05.05 04.122.022.2007 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEFAZ 75.000,00    75.000,00 
03.05.05 04.123.004.4003 GESTÃO DAS AÇÕES FINANCEIRAS 500.000,00    500.000,00 
03.89.89 28.846.888.2046 OPERAÇÕES ESPECIAIS - ATENDIMENTO A SENTENÇAS 

JUDICIAIS 300.000,00    300.000,00 

TOTAL 1.375.000,00 -   1.375.000,00 
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Órgão: 06 - SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICOS        

Unidade: 06 - SESP - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS      
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.06.06 15.452.011.1065 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  600.000,00 007 600.000,00 
03.06.06 04.452.011.1068 APORTE INVESTIMENTO DA LIMPEC     - 
03.06.06 15.451.011.1126 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES E 

CEMITÉRIOS 475.000,00    475.000,00 
03.06.06 04.122.022.2017 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SESP 6.000,00    6.000,00 
03.06.06 15.452.011.6073 GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  230.000,00 007 230.000,00 
03.06.06 04.452.011.6074 GESTÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 350.000,00    350.000,00 
03.06.06 15.452.011.6076 GESTÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA 6.000.000,00    6.000.000,00 

TOTAL 6.831.000,00 830.000,00   7.661.000,00 

Órgão: 06 - SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICOS      

Unidade: 25 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO      
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.06.25 15.452.010.1071 MANUT. AMPLIAÇÃO E IMPLANT. DA SINALIZAÇÃO VERT., HORIZ. 
E SEMAFÓRICA E ELETRÔNICA 16.000,00 50.000,00 008 66.000,00 

03.0625 15.451.010.1072 IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO 32.000,00    32.000,00 
03.06.25 15.452.010.1074 REEQUIPAMENTO DO SISTEMA DE TRÂNSITO 9.000,00    9.000,00 
03.06.25 26.453.010.1076 AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES 

PÚBLICOS 9.000,00 20.000,00 008 29.000,00 
03.06.25 26.782.010.2033  GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE 350.000,00    350.000,00 
03.06.25 04.122.022.2052 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA STT 175.000,00    175.000,00 
03.06.25 15.452.010.6077 GESTÃO DAS AÇÕES DE TRÂNSITO 25.000,00 2.000,00 098 27.000,00 
03.06.25 26.452.010.6078 GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE PÚBLICO 32.000,00    32.000,00 

TOTAL 648.000,00 72.000,00   720.000,00 

Órgão:07 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA     
Unidade: 07 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA     
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.07.07 17.512.009.1049 DRENAGEM DO LEITO DO RIO E URBANIZAÇÃO DAS MARGENS     - 
03.07.07 15.451.009.1078 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA 

MALHA RODOVIÁRIA 2.160.000,00 470.000,00 005 2.630.000,00 
03.07.07 15.122.009.1085 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,REFORMA E MANUTENÇÃO DE 

PRÉDIOS PÚBLICOS 950.000,00 50.000,00 005 1.000.000,00 
03.07.07 16.451.009.1087 URBANIZAÇÃO DE ÁREAS DE ASSENTAMENTO SUBNORMAIS 

(UAS)     - 
03.07.07 15.451.009.1090 IMPLANTAÇÃO DA GRANDE AVENIDA CENTRAL E VIADUTO     - 
03.07.07 15.451.009.1127 AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE 

DRENAGEM E MACRO DRENAGEM 235.000,00    235.000,00 
03.07.07 15.451.009.1129 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E 

PASSEIOS 530.000,00 200.000,00 005 730.000,00 
03.07.07 15.451.009.2032 COORD, ELAB, AVAL. FÍSICO E FINANC. DE PROJ. URBAN., 

ARQUIT.,DE ENG. E PAIS. DO MUNICÍPIO 201.600,00    201.600,00 
03.07.07 15.451.009.6080 GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA 8.075.333,44 613.268,35 005 8.688.601,79 

TOTAL 12.151.933,44 1.333.268,35   13.485.201,79 

Órgão: 08 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO URBANO E DO MEIO AMBIENTE      
Unidade: 08 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO URBANO E DO MEIO AMBIENTE      
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.08.08 04.122.022.2008 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEPLAN 30.000,00    30.000,00 
03.08.08 04.121.002.2025 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO E 

ORÇAMENTO 
105.000,00    105.000,00 

03.08.08 04.122.002.2026 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS 200.000,00    200.000,00 
03.08.08 04.125.002.6030 GESTÃO DAS AÇÕES DE ORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO USO 

DO SOLO 16.000,00    16.000,00 
03.08.08 15.127.002.6154 GESTÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO URBANO 21.000,00    21.000,00 

TOTAL 372.000,00 -   372.000,00 
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Órgão: 08 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO URBANO E DO MEIO AMBIENTE      

Unidade: 55 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE      
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.08.55 18.543.002.1132 IMPLANTAÇÃO DE PARQUES AMBIENTAIS 5.000,00    5.000,00 
03.08.55 18.543.002.6155 GESTÃO,MANUT,AMPL E IMPLEMEN DAS AÇÕES,PROJ E PORG DE PRESERV E 

REVIT AMBI 16.000,00 2.200,00 004 18.200,00 

TOTAL 21.000,00 2.200,00   23.200,00 

Órgão:09 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO      
Unidade:09 - SECAD - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO      
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.09.09 04.122.003.1027 Reequipamentodos imoveis pertencentes ao patrimônio Administrativo 65.000,00    65.000,00 
03.09.09 04.122.022.2009 Gestão das Ações Administrativas da SECAD 16.000,00    16.000,00 
03.09.10 04.122.022.2010 Pagamento de pessoal e encargos da prefeitura 10.200.000,00    10.200.000,00 
03.09.09 04.122.003.2027 Manutenção das Ações Técnicas e Administrativas da Cidade do Saber 480.000,00    480.000,00 
03.09.09 04.122.003.2028 Promoção de Ações de Tecnologia da Informação 85.000,00    85.000,00 
03.09.09 04.122.003.6146 Gestão das Ações de desen, melhora, capacit. da gestão e dos servidores 162.000,00    162.000,00 

TOTAL 11.008.000,00 -   11.008.000,00 

Órgão:10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     
Unidade: 10 - SEAS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.10.10 08.122.022.2012 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEAS 16.000,00    16.000,00 
03.10.10 08.334.018.6042 GESTÃO DO PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ 84.000,00    84.000,00 
03.10.10 08.122.018.6046   GESTÃO DAS AÇÕES DE AÇÃO SOCIAL 116.000,00    116.000,00 
03.10.10 08.244.016.6056   GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

    - 
03.10.10 08.244.016.6057  PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA REPRESENTANTES COMUNITÁRIOS 

    - 

TOTAL 216.000,00 -   216.000,00 

Órgão:10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     
Unidade: 104 - FMCA - FUNDO MUNIC. DIREITO CRIANÇA E/ ADOLESCENTE     
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.10.104 08.244.018.2037  GESTÃO DOS CONSELHOS TUTELARES 20.400,00    20.400,00 
03.10.104 08.243.018.6043  GESTÃO DOS PROGR. DE PREVEN. AS DROGAS, VIOLÊNCIA, DOENÇAS 

SEXUALMENTE TRANSM     - 

TOTAL 20.400,00 -   20.400,00 

Órgão:10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     
Unidade: 105 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.10.105 08.241.018.1028 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS      
03.10.105 08.244.018.1030 IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  -   - 
03.10.105 08.244.018.1034 IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 

CRAS/PAIF 6.500,00    6.500,00 
03.10.105 08.244.018.2038 GESTÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF     - 
03.10.105 08.244.018.2039  GESTÃO DO PROGRAMA SENTINELA 6.000,00 14.800,00 049 20.800,00 
03.10.105 08.244.018.2040  GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  30.000,00 049 30.000,00 
03.10.105 08.241.018.6032  GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO À PESOAS IDOSAS (API)     - 
03.10.105 08.242.018.6034  GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO À PORTADORES DE DEFICIÊNCIA (PPD) 200,00 5.500,00 049 5.700,00 
03.10.105 08.243.018.6036  GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (PAC) 1.000,00 10.000,00 042 11.000,00 
03.10.105 08.243.018.6038  GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - 12.000,00 049 12.000,00 
03.10.105 08.243.018.6039  AÇÕES DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)     - 
03.10.105 08.244.018.6041  AÇÕES EMERG. E PROVISÓRIAS DE ACOLHIMENTO A VÍTIMAS DE POBREZA E 

MORADORES DE RUA     - 
TOTAL 13.700,00 72.300,00   86.000,00 
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Órgão:   11 Secretaria de Esporte e Lazer      

Unidade: 11 - SEDEL - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER      
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.11.11 27.451.020.1036 REFORMA, AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REEQUIP. DA INFRA-ESTRUTURA DE 
ESPORTE E LAZER 

365.000,00    365.000,00 

03.11.11 27.451.020.1037 REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO     - 
03.11.11 27.811.020.1038 CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO OLÍMPICO     - 
03.11.11 27.811.020.1118 CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS     - 
03.11.11 27.811.020.1119 CONSTRUÇÃO DO AUTÓDROMO     - 
03.11.11 04.122.022.2013 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDEL 10.000,00    10.000,00 
03.11.11 27.811.020.6048 GESTÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO DE RENDIMENTO 38.000,00    38.000,00 
03.11.11 27.812.020.6049 GESTÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO COMUNITÁRIO 130.000,00    130.000,00 
03.11.11 27.243.020.6137 GESTÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO  -   - 

TOTAL 543.000,00 -   543.000,00 

Órgão:  12 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS     
Unidade: 12 - SEINC - SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇO     
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.12.12 11.333.012.1042 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DO SENAI     - 
03.12.12 23.691.012.1111 IMPLANTAÇÃO DO SHOPING A CEU ABERTO     - 
03.12.12 04.122.022.2014 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEINC 4.500,00    4.500,00 
03.12.12 13.392.006.6006 PROMOÇÃO E INTERIORIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS     - 
03.12.12 23.691.012.6051 GESTÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO ECONÔMICA 100.414,22    100.414,22 
03.12.12 11.333.012.6053 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA 205.285,00    205.285,00 

          - 

TOTAL 310.199,22 -   310.199,22 

Órgão:  12 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS     
Unidade: 90 - FUNDO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DE CAMAÇARI     
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.12.90 23.694.012.1043 Implantação e Manutenção do Banco do Povo 56.200,00    56.200,00 
TOTAL 56.200,00 -   56.200,00 

Órgão:13-SECRETARIA DA HABITAÇÃO     
Unidade: 13-SECRETARIA DA HABITAÇÃO     
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.13.13 04.122.022.2006 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEHAB 15.000,00    15.000,00 
03.13.13 04.125.002.6031 GESTÃO DAS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 32.000,00    32.000,00 

TOTAL 47.000,00 -   47.000,00 

Órgão:13-SECRETARIA DA HABITAÇÃO     
Unidade:137-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO     
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.13.137 16.482.014.1010 MELHORIAS HABITACIONAIS 150.000,00    150.000,00 
03.13.137 16.482.014.1013 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 150.000,00 500,00 012 150.500,00 
03.13.137 15.451.014.1113 GESTÃO DO PROGRAMA HABITAR BRASIL 66.000,00 500,00 012 66.500,00 
03.13.137 17.512.014.1131 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES 600,00 - 021 600,00 
03.13.137 16.482.014.6152 GESTÃO, MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E 

AÇÕES HABITACIONAIS 50.000,00    50.000,00 

TOTAL 416.600,00 1.000,00   417.600,00 
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Órgão: 15 - GABINETE DO VICE-PREFEITO     

Unidade : 15 - GAVIP- GABINETE DO VICE-PREFEITO     
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.15.15 04.122.022.2024 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO VICE-
PREFEITO 8.000,00 -   8.000,00 

TOTAL 8.000,00 -   8.000,00 

Órgão:  16 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO     
Unidade: 16 - CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO     
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.16.16 04.124.004.1097 MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO 1.600,00    1.600,00 
03.16.16 04.122.022.2022 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CGM 150.000,00    150.000,00 
03.16.16 04.124.004.2029 GESTÃO DAS AÇÕES DE CONTROLE E AUDITORIA 22.000,00    22.000,00 

TOTAL 173.600,00 -   173.600,00 

Órgão:17 SECRETARIA DA MULHER      
Unidade: 17 - SEMU - SECRETARIA DA MULHER     
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.17.17 14.422.013.1092 IMPLANTAÇÃO DO CIAM - CENTRO INTEGRADO DE 
ATENDIMENTO À MULHER 100.000,00    100.000,00 

03.17.17 04.122.022.2019 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEMU 20.000,00    20.000,00 
03.17.17 14.422.013.2035 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO INTEGRADO DE 

ATENDIMENTO À MULHER 60.000,00    60.000,00 
03.17.17 14.422.013.2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO À MULHER     - 
03.17.17 11.333.013.6085 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS MULHERES PARA O 

MERCADO DE TRABALHO 5.000,00    5.000,00 
TOTAL 185.000,00 -   185.000,00 

       
Órgão:18  SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DA ORLA     
Unidade: 18 - SEORLA - SECRETARIA DE INTEGRAÇÃO DA ORLA     
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.18.18 15.451.009.2031  Manutenção e Conservação da Infra-estrutura Urbana e de Serviços da 
Orla 476.381,04    476.381,04 

03.18.18 04.122.022.2020 Gestão Administrativa da SEORLA 16.000,00    16.000,00 
03.18.18 14.334.012.6147 Gestão das Ações de Cidadania da Orla 35.000,00    35.000,00 
03.18.18 13.392.006.6153 Proomoção e Interiorização dos Eventos Festivos da Orla 110.000,00    110.000,00 

TOTAL 637.381,04 -   637.381,04 

Órgão: 19 - SECRETARIA DE FOMENTO À AGRICULTURA E PESCA     
Unidade:19 - SEAP - SECRETARIA DE FOMENTO À AGRICULTURA E PESCA     
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.19.19 22.661.017.1095  IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS 65.000,00    65.000,00 
03.19.19 04.122.022.2021 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEAP 6.000,00    6.000,00 
03.19.19 

20.601.017.6089 
GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO VEGETAL 
(MÃO DUPLA) 50.000,00    50.000,00 

03.19.19 20.661.017.6091 GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO À PESCA O.P. 2.500,00    2.500,00 
03.19.19 

20.602.017.6092 
GESTÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO ANIMAL (MÃO 
DUPLA)     - 

03.19.19 20.601.017.6093 REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS     - 
03.19.19 20.601.017.6098 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 200.000,00    200.000,00 

TOTAL 323.500,00 -   323.500,00 
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Órgão: 20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO      
Unidade: 20 - SETUR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO     
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.20.20 15.694.015.1116 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA INFRA ESTRUTURA TURISTICA DA SEDE E ORLA 
132.000,00    132.000,00 

03.20.20 04.122.022.2054 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SETUR 12.500,00    12.500,00 
03.20.20 23.695.015.6025 GESTÃO DAS AÇÕES DE TURISMO 70.000,00    70.000,00 
03.20.20 15.695.015.1115 IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL DE AREMBEPE 200.000,00    200.000,00 

TOTAL 414.500,00 -   414.500,00 

Órgão: 21 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO     
Unidade: 21 - PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO      
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.21.21 04.061.022.2043 GESTÃO DAS AÇÕES JURÍDICAS DA PMC 80.000,00    80.000,00 
03.21.21 04.122.022.2053 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PGM 12.000,00    12.000,00 

TOTAL 92.000,00 -   92.000,00 

Órgão: 24 - COORDENADORIA GERAL DE DEFESA CIVÍL     

Unidade: 24 - CODEC - COORDENADORIA GERAL DE DEFESA CIVIL     
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.24.24 04.182.005.1004 REESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS 30.000,00    30.000,00 
03.24.24 04.182.005.1138 IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA MONTADA     - 
03.24.24 04.122.022.2051 GESTÕES DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CODEC 30.000,00    30.000,00 
03.24.24 04.182.005.6001 GESTÕES DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL 402.000,00    402.000,00 
03.24.24 17.182.005.6002 GESTÕES DAS AÇÕES EMERGENCIAIS DE SANEAMENTO 112.000,00    112.000,00 

TOTAL 574.000,00 -   574.000,00 

Órgão: 26 - SECRETARIA DA CULTURA     

Unidade: 26 - SECRETARIA DA CULTURA     
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.26.26 13.392.006.2030 Gestão das Ações Culturais na Cidade do Saber 75.000,00    75.000,00 
03.26.26 13.392.006.6003 Gestão das Ações Culturais 70.000,00    70.000,00 
03.26.26 13.392.006.6004 Incentivo aos Artistas da Terra 22.000,00    22.000,00 
03.26.26 04.122.022.6145 Gestão das Ações Admnistrativas da SECULT 15.000,00    15.000,00 

TOTAL 182.000,00 -   182.000,00 

Órgão: 27 - SECRETARIA DE SANEAMENTO     

Unidade: 27 - SECRETARIA DE SANEAMENTO     
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.27.27 17.512.009.1130 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO 
BÁSICO 263.000,00    263.000,00 

03.27.27 04.122.022.6158 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SESAN 115.000,00    115.000,00 
03.27.27 15.451.009.6157 GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA ÁREAS VERDES 110.000,00    110.000,00 
03.27.27 17.512.009.1135 Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitários, Abastecimento de Água e Resíduos Sólidos 240.824,00 -   240.824,00 

TOTAL 728.824,00 -   728.824,00 

Órgão: 88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO      
Unidade:87 - GESTÃO SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO     
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.88.87 04.122.022.2044 Encargos Administrativos Diversos do Municipio 1.100.000,00    1.100.000,00 

TOTAL 1.100.000,00 -   1.100.000,00 
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Órgão: 88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO     
Unidade: 89 - GESTÃO SECRETARIA DA FAZENDA     
      R$ 1,00 

Programação Fonte de Recurso 

Outras Fontes 
UO Código Denominação Tesouro 

Valor Fonte 
Total 

03.88.89 04.123.022.2045 ENCARGOS FINANCEIROS DIVERSOS DO MUNICÍPIO 75.000,00    75.000,00 
03.88.88 28.846.888.2046 OPERAÇÕES ESPECIAIS- ATEND. A SENTENÇA JUDICIAIS 300.000,00    300.000,00 
03.88.88 28.846.888.2047 OPERAÇÕES ESPECIAIS -AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA 

DÍVIDA PÚBLICA 
    - 

03.88.89 28.846.888.2049 OPERAÇÕES ESPECIAIS- ENCARGOS PIS/PASEP     - 
03.88.89 28.843.888.2048 OPERAÇÕES ESPECIAIS - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES 

DIVERSAS     - 

TOTAL 375.000,00 -   375.000,00 

DECRETO Nº 4588 /2008.
DE 07 DE  MARÇO  DE 2008

“Nomeia membros do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e Adolescen-
te-CMAS, e dá outras providencias.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA
BAHIA, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica do Município, pela Lei Municipal n° 859/2008, pelas Leis nº
8.742 de 07 de dezembro de 1993, e n° 8.069, de 13 de julho de 1990.

DECRETA

Art. 1º - Ficam nomeados os membros Titulares e Suplentes
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para o
biênio de 2007 à 2009 na forma abaixo .

MEMBROS GOVERNAMENTAIS:

I – Representantes da Secretaria de Assistência Social –
SEAS

Titular - José Carlos Alves Silveira
Suplente – Andréa Geisa Passos Trabuco

II – Representantes da Secretaria de Educação – SEDUC

Titular – Marcelino Vidal de Almeida
Suplente – Marcio Silva das Neves

III – Representantes da Secretaria de Saúde – SESAU

Titular – Ana Ester Silveira Borges
Suplente – Marinalva Freitas Chaves

IV – Representantes da Secretaria de Esporte e Lazer –
SEDEL.

Titular – Maria Nair de C. Franco
Suplente – Gilvânia Alves da Silva

V – Representantes da  Secretaria de Segurança Alimentar
e Benefícios Sociais - SEABES.

Titular – Lícia Mattos Silva
Suplente – Telma Freitas Teixeira

MEMBROS DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS

I – Representantes da AHPIC – Associação Hospitalar Prote-
tora da Infância e da Maternidade de Camaçari  e da ACMC – Associa-
ção de Desenvolvimento Social, Cultural e Educativo da Bahia.

Titular – Hosana Alves da Rocha
Suplente – Jaguarana Eulália Santos Anunciação

II – Representantes da ASPAMPAFA – Associação de Pais
e Mestres do Parque Florestal e Adjacência e do Grupo de Mães Nossa
Senhora do Amparo.

Titular – Valdizia Alexandrina de Souza Santos
Suplente – Maria Alves de Siqueira

III – Representantes da PESTALOZZI e da APAE – Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcionais de Camaçari.

Titular – Vanilda Bueno de Magalhães
Suplente – Hebe Maria de Brito Costa Pinto

IV – Representantes da APITO – Associação Padre Paulo
Tonucci e da UOSC – União das Organizações Sociais de Camaçari.

Titular – Adriana Marques Santos
Suplente – Antônio Costa da Silva

V – Representantes dos Trabalhadores da Área pelo CRESS
- Conselho Regional de Serviço Social.

Titular – Domingas da Rocha Medrado
Suplente – Cely Maria de Souza Silva

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
EM 07 DE MARÇO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

DECRETO Nº 4589 /2008.
DE 07 DE  MARÇO  DE 2008

Nomeia ordenadora de despesa do
Fundo Municipal de Assistência Social

–FMAS, e dá outras providências.

                      O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nas
Leis 354/99 e 684/2005,

DECRETA

Art. 1° - Nomear a servidora Ana Paula Brito Martins da
Silva, como ordenadora de despesas do Fundo Municipal de Assistên-
cia Social, cabendo-lhe as competências ínsitas no art. 6º, do Decreto
nº 3065, de 22 de setembro de 1998, exceto quanto á assinatura de
cheques, que competirá á Secretaria de Assistência Social em conjunto
com o Prefeito Municipal.

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
EM, 07 DE MARÇO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

JOSÉ CARLOS ALVES SILVEIRA
Secretário de Assistência Social

DECRETO Nº. 4590 /2008
DE  07  DE MARÇO DE 2008

Retifica os nomes de Conselheiros
do Conselho Municipal de Acompa-
nhamento e Controle Social do Fun-
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DECRETO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2008

Dispõe sobre concessão de benefícios de  Licença
sem Vencimentos  a Servidor Municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o constante
na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo Administrativo     nº 3070/2008,

R E S O L V E

PRORROGAR, Licença sem Vencimentos da servidora MÁR-
CIA MARIA FERREIRA DE BRITO LIMA, matrícula  n.º 3441-1, Profes-
sor IV, lotada na Secretaria de Educação/SEDUC, pelo período de 24
meses, a partir de 28 de fevereiro de 2008.

    GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇA-
RI, EM 28 DE FEVEREIRO  DE 2008.

DECRETO DE 07 DE MARÇO DE 2008

Dispõe sobre concessão de benefícios de  Licença
sem Vencimentos  a Servidor Municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o constante
na Lei nº 407/98, Art. 110 e Processo Administrativo nº 03118/2008,

R E S O L V E

Conceder a servidora VERA LUCIA FREITAS DE SANTA-
NA, matrícula n.º 9116-4, Especialista Educacional, lotada na Secretaria
de Educação/SEDUC, Licença sem Vencimentos, pelo período de 24
meses, a partir de 01 de abril de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
EM 07 DE MARÇO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

PAULO ROBERTO PINTO DA SILVA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

LUIZ VALTER DE LIMA
SECRETÁRIO  DE EDUCAÇÃO

do de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Edu-
cação, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Federal
nº 11.494, de 20 de junho de 2007, Lei Municipal nº 782, de 23 de abril
de 2007, com as alterações da Lei Municipal nº 818, de 26 de setembro
de 2007.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica  retificado os nomes dos seguintes Conselhei-
ros:

- Representante s dos Diretores das Escolas Públicas Muni-
cipais;

   Suplente: Andréa Tavares Figueira Trindade

 -  Representantes dos Servidores do Quadro Técnico-Ad-
ministrativo das  Escolas Públicas Municipais;

   Suplente: Iranildes Barreto dos Santos

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação,  revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
EM 07 DE MARÇO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito

LUIZ VALTER DE LIMA
Secretário de Educação

DECRETO DE 07 DE MARÇO DE 2008

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas

pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município,

Resolve:

Designar o Senhor JEFFITON RAMOS ANDRADE RAMOS,
cadastro n° 036192-3, Sub-Procurador Geral, para responder pela Pro-
curadoria Geral, da Estrutura da Procuradoria Geral do Município - PGM,
durante a ausência do seu titular, no período de 03 de Março a 04 de
Abril de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM
07 DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 07 DE MARÇO  DE 2008

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

Resolve:

Considerar exonerado JOSE EDIZIO NUNES, cadastro n°
037116-2, do Cargo de Assistente de Secretário, Símbolo GES I-B, da
estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, a partir de 03 de Março
de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM
07 DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 29 DE FEVEREIRO DE 2007

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

Resolve:

Considerar exonerada MARIA ASENATE CONCEIÇÃO
FRANCO, cadastro n° 036730-5, do Cargo de Coordenadora, Símbolo
GES II, da estrutura da Secretaria de Segurança Alimentar e Benefícios
Sociais - SEABES, a partir de 31 de Dezembro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM
29 DE FEVEREIRO  DE 2007.

DECRETO DE 29 DE FEVEREIRO DE 2007

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

Resolve:

Considerar nomeada MARIA ASENATE CONCEIÇÃO FRAN-
CO, para  Cargo de Oficial de Gabinete, Símbolo GES III, da estrutura da
Secretaria de Assistência Social  - SEAS, a partir de 01 de fevereiro  de
2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM
29 DE FEVEREIRO DE 2008.

DECRETO DE 07 DE MARÇO DE 2007

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

Resolve:

Considerar nomeado ADILSON SANTOS SAN FRONT, para
o cargo de Secretario Executivo III, Símbolo GAS-V, da estrutura da
Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços - SEINC, a partir de 03 de
Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM
07 DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 07 DE MARÇO DE 2008

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO
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Secretaria da Administração

S
EC

A
D

EDITAL Nº 02 DE 05 DE MARÇO DE 2008

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO no uso de suas atribuições
legais e considerando o acordo firmado entre o Munícipio de Camaçari

e a Caixa Econômica Federal, convoca os servidores e
ex-servidores conforme agendamento abaixo, a comparecer a
SECAD/SETOR PESSOAL, das 9:00h às 11:00h e das 13:00h

às16:00h munidos de Carteira de Trabalho a fim de realizar atualiza-
ções cadastrais e análise de possível saldo do Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço - FGTS.

De 24/03/2008 à 28/03/2008  
   

UNI CAD. SERVIDOR 
1 2684 AROLDO FRANCISCO SILVA 
2 2689 JOÃO DOS SANTOS  
3 2709 RAIMONILSON L. SANTOS  
4 2717 EDINHO DUARTE FREITAS  
5 2725 JOSÉ F. PASSOS SILVA  
6 2731 WALDIR CASTRO DE ALMEIDA FILHO 
7 2742 VITALMIRO DA A. BANDÃO 
8 2754 MARIZA CALCHI TROIANO 

Concurso Público Municipal Nº. 001/2007

HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI /BA, no
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no Art.
37 da Constituição Federal, HOMOLOGA O RESULTADO FINAL
DO CONCURSO PÚBLICO N°. 001/2007, para os cargos de:
Fiscal do Uso do Solo e Meio Ambiente; Técnico em Enfermagem;
Técnico em Radiologia; Assistente Administrativo; Agente de Com-
bate as Endemias e Agente Comunitário de Saúde, conforme or-
dem de classificação por cargo, publicado no dia 20/02/2008, nos
sites: www.cosultec.com.br e  www.camacari.gov.br.

Camaçari, 06 de março de 2008.

Luiz Carlos Caetano
Prefeito

DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, consideran-
do as informações constantes do processo administrativo nº. 12126/
2007.

Resolve:

Demitir ALEXANDRO COSTA SANTOS, cadastro n° 008850-
7, do Cargo de Professor I, da estrutura da Secretaria de Educação -
SEDUC, a partir de 01 de Setembro de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM
07 DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 07 DE MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Considerar exonerada CAMILA CAL PASSOS TELES, ca-
dastro n° 035019-4, do Cargo de Secretária Executiva II, Símbolo GAS-
IV, da estrutura da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços - SEINC,
a partir de 03 de Março de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM
07 DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 07 DE MARÇO DE 2008

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, consideran-
do as informações constantes do processo administrativo nº. 00160/
2008.

Resolve:

Demitir a pedido, CARLOS BOMFIM DOREA DE OLIVEIRA
JUNIOR, cadastro nº. 009293-6, do Cargo de Auxiliar de Disciplina, da
estrutura da Secretaria de Educação - SEDUC, a partir de 01 de Abril de
2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM
07 DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 07 DE MARÇO DE 2008

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

Resolve:

Considerar exonerado WELLINGTON FERNANDES DA SIL-
VA, cadastro n° 037420-5, do cargo de Secretário Executivo III, Símbolo
GAS V, da estrutura da Secretaria de Segurança Alimentar e Benefícios
Sociais - SEABES, a partir de 29 de Fevereiro de 2008.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM
07 DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 07 DE MARÇO DE 2008

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, consideran-
do as informações constantes do processo administrativo nº. 24240/
2007.

Resolve:

Demitir a pedido, GUILHERME PINHEIRO DE SANTANA SAN-
TOS, cadastro nº. 009324-1, do Cargo de Auxiliar Administrativo, da
estrutura da Secretaria de Educação - SEDUC, a partir de 01 de Junho
de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM

07 DE MARÇO DE 2008.

DECRETO DE 07 DE MARÇO DE 2008

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas
pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município, consideran-
do as informações constantes do processo administrativo nº. 23986/
2007.

Resolve:

Demitir a pedido, IRIS PACHECO SANTOS DA COSTA, ca-
dastro nº. 009282-1, do Cargo de Auxiliar de Disciplina, da estrutura da
Secretaria de Educação - SEDUC, a partir de 01 de Junho de 2007.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM
07 DE MARÇO DE 2008.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO PINTO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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9 2757 TEZEZA M.DA S LOPES  
10 2758 MARIA C. DA CONCEIÇÃO  
11 2767 JOSÉ A DE F. BARBOSA 
12 2810 REGINA DE ANDRADE DOS SANTOS  
13 2812 EDVALDO DE SANTANA  
14 2822 MADALENA S DE OLIVEIRA  
15 2827 MARIA HILDA S. VIANA 
16 2836 EUNICE BEZERRA DO NASCIMENTO  
17 2838 IARA SANTOS DA SILVA  
18 2840 MARIA D.FERREIRA 
19 2843 MARIVALDO N. DA SILVA  
20 2847 GEDIVALDO F. DE SOUZA  
21 2850 JOÃO BATISTA M. DA SILVA  
22 2852 LUIZ GUSTAVO DA ROCHA 
23 2854 MARIA MARTA DA R. CRUZ 
24 2873 NILDO CARNEIRO DA SILVA  
25 2874 JUNINA DE TAL 
26 2876 PAULO R. DE SANTANA 
27 2884 MARIA JOSÉ DE SOUZA  
28 2889 ALVINA P. DOS SANTOS 
29 2906 HELDER L.A.  DE SOUZA         
30 2907 HERCULES J.A.   DE SOUZA 

 
 
  

De 31/03/2008 à 04/04/2008 
   

UNI CAD. SERVIDOR 
1 2915 MARIA C.L.S. NASCIMENTO  
2 2917 MARIA GORETE BANDEIRA RIBEIRO 

3 2918 
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE 
ALMEIDA 

4 2923  RITA MURITIBA OUTERELO       
5 2950 JOCY VIRGINIA DOS SANTOS 
6 2952 JACIARA SOUZA DOS SANTOS 
7 2969 GILBERTO EPSTEM  
8 2982 DILMA MARIA MENDES DE SOUZA  
9 2983 DILTON DOS SANTOS BULHÕES 
10 2999 PAULO GOMES DA SILVA  
11 3012 ODIL F. DAS S. SANTANA  
12 3016 GERINO O.  DA SILVA  
13 3018 JOSÉ PAULO S. CHAVES  
14 3034 MARIA J. DAS S. FREITAS  
15 3040 MARIA RITA A . ALMEIDA  
16 3082 ELIO EARLI VASCONCELOS  
17 3083 ADEMYLDES ALVES DOS SANTOS  
18 3086 RANIFA DA R. P. DA SILVA 
19 3087 NEUZA C. SAMPAIO  
20 3091 GILVANDA ALVES FEITOSA  
21 3095 HERMANO FRANCISCO DE SOUZA  
22 3120 CARLOS ANTÔNIO ALVES  
23 3121 CARLOS AUGUSTO DA SILVA  
24 3122 CARLOS JOSÉ DA SILVA 
25 3126 IVA DE SOUZA TELES  
26 3131 LUIZ VALTER DE LIMA 
27 3136 MARIA IZABEL ERRICO CHAVES  
28 3147 EDILSON RAYMUNDO DE OLIVEIRA 
29 3159 ELITON LIMA DA PAIXÃO JESUS  
30 3160 ELZA MARIA  LUZ TEIXEIRA 

 
Paulo Roberto Pinto da Silva 

SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO 

JUNTA DE JULGAMENTO – SEFAZ

Presidente: Carlos Matheus Guimarães
Relator: Renato Andrade
Processo: 21122/2007
Requerente: Matilde de Souza Conrado
Assunto: Revisão

Diante do exposto, somos pela improcedência do pedi-
do, devendo ser promovida à revisão do Imposto Predial e Territorial
Urbano, n°0516468-0referente ao exercício de 2000. Após sendo man-
tida decisão, remetam-se os autos a Coordenação Jurídica Fiscal para
revisão dos valores, ao tempo em que recorro de oficio da decisão
prolatada.      Intime-se.

Relatora: Maggy Reis Giuzio
Processo: 11380/2007
Requerente: Nadia Alves Lobo
Assunto: Recadastramento

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido,
que seja efetuado as migrações de valores dos tributos e o processo
encaminhado à Coordenação Jurídica Fiscal para procedimento relativo
aos exercícios 2002 a 2005,  bem como para Coordenadoria de Arreca-
dação Fiscal tomar providencias referentes aos exercícios de 2006 a
2007, e o cancelamento da inscrição  n° 513951-1 ao tempo que recorro
de oficio da decisão ora prolatada . È o julgamento.Intime-se.

Relatora: Maggy Reis Giuzio
Processo: 15435/2007
Requerente: Wilson Regis Brandão
Assunto: Recadastramento

Diante do exposto, somos pela Improcedência do pedi-
do, devendo ser promovido o cancelamento da inscrição n° 513367-0 e
dos débitos existentes, ao tempo que recorro de oficio da decisão ora
prolatada. Intime-se.

Relatora: Maggy Reis Giuzio
Processo: 09807/2007
Requerente: Luiza Ribeiro de Souza
Assunto: Recadastramento

Diante do exposto, somos pela Improcedência do pedi-
do, devendo ser promovido o cancelamento da inscrição n° 516656-0 e
515667-8 e dos débitos por ventura existentes, ao tempo que recorro
de oficio da decisão ora prolatada.       Intime-se.

Relator: Nelson Gabriel de Jesus Filho
Processo: 14026/2006
Requerente: Kadja Maria Ribeiro Parente
Assunto: Baixa de Iptu

Destarte, tendo em vista as razões expendidas somos pela
procedência parcial do pedido, devendo a Coordenadoria de Arre-
cadação Fiscal para promover a baixa do Iptu/2002 no sistema, ao
tempo em que o setor de Cadastro devera emitir Notificação à reclaman-
do o valor da taxa de Limpeza e Conservação daquele exercício, abrin-
do novo prazo para ser recolhimento.

Após, em sendo mantida essa decisão, sejam os autos en-
caminhados à Coordenadoria Jurídico Fiscal para as  devidas anota-
ções.  Intime-se.

Relator: Nelson Gabriel de Jesus Filho
Processo: 04463/2004
Requerente: Verena Huwyler Widmer
Assunto: Impugnação

Secretaria da Fazenda

S
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A
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nal (36535-1).  Intime-se.

Relatora: Andréa Neves Cerqueira
Processo: 21078/2004
Requerente: Eduardo Cobras Empreendimentos Ltda.
Assunto: Impugnação de Lançamento
Desta sorte, como as inscrições relacionadas se referem à

parte comercial do loteamento, que não foi unificada e, alem disso,
como a escritura publica de dação em pagamento se refere aos imóveis
da porção residencial, somos pela IMPROCEDENCIA DO PEDIDO, de-
vendo ser mantida as inscrições da área comercial do loteamento espa-
ço alpha, hoje denominado Nascentes de Capivara, assim como os
débitos correspondentes. È o julgamento. Intime-se.

Relatora: Andréa Neves
Processo: 09205/2007
Requerente: Orlando Dourado de Oliveira
Assunto: Recadastramento

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, devendo
ser promovido o cancelamento da inscrição n° 083.925-6 e dos débitos
correspondentes, ao tempo em que recorro da decisão ora prolatada.È
o julgamento.Intime-se.

Relatora: Andréa Neves Cerqueira
Processo: 19414/2007
Requerente: Caetano Batista Portugal
Assunto: Cancelamento

Diante do exposto, julgo procedência o pedido devendo
ser promovido o recadastramento da inscrição n° 11617-3, uma vez que
se trata da inscrição mais antiga e o cancelamento da inscrição n°
96921-4 e dos débitos correspondentes. Alem disso, devem ser promo-
vidos os lançamentos de IPTU e TLC nos exercícios de 2002, á 2006
notificando-se o contribuinte para pagar ou impugnar no prazo da Lei. È
o julgamento. Intime-se.

Relatora: Andréa Neves Cerqueira
Processo: 15706/2007
Requerente: Arivaldo Cedro Batista
Assunto: Cancelamento

Destarte, conforme exaustivamente expendido, com fulcro
nos princípios invocados e no decreto 4519/2007, julgo PROCEDENTE o
pedido, devendo ser promovida a migração dos valores pagos nos
exercícios de 2001 a 2007 na inscrição duplicada (519127-0) para a
inscrição original (35884-3).  Intime-se.

Relatora: Andréa Neves Cerqueira
Processo: 03937/2007
Requerente: Miralva Souza da Conceição
Assunto: Cancelamento

Destarte, conforme exaustivamente expendido, com fulcro
nos princípios invocados e no decreto 4519/2007, julgo PROCEDENTE o
pedido, devendo ser promovida a migração dos valores pagos no exer-
cício de 2002 na  inscrição duplicada (520882-3) para a inscrição origi-
nal (59048-7).  Intime-se.

Relatora: Andréa Neves Cerqueira
Processo: 04483/2005
Requerente: Cláudio Souto Rodrigues
Assunto: Cancelamento

Destarte, conforme exaustivamente expendido, com fulcro
nos princípios invocados e no decreto 4519/2007, julgo PROCEDENTE o
pedido, devendo ser promovida a migração dos valores pagos nos
exercícios de 2001 a 2004  na  inscrição duplicada (520669-3) para a
inscrição original (19525-1).  Intime-se.

Relatora: Andréa Neves Cerqueira
Processo: 05585/2006
Requerente: Estelita de Jesus das Neves
Assunto: Revisão

Destarte, conforme exaustivamente expendido, com fulcro
nos princípios invocados e no decreto 4519/2007, julgo PROCEDENTE o
pedido, devendo ser promovida a migração dos valores pagos nos
exercícios de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007 na  inscrição duplicada
(506002-8) para a inscrição original (506062-8).  Intime-se.

Relator: Renato Andrade
Processo: 06207/2007
Requerente: Janete dos Santos

Diante do exposto, e tendo em vista as razões expendidas,
com base na legislação em vigor, somos pela improcedência do
pedido da Impugnação do lançamento. Intime-se.

Relator: Renato Andrade
Processo: 11644/2007
Requerente: Victor Macedo Guardia
Assunto: Impugnação

De tudo quanto exposto, somos pela procedência do pe-
dido, tempo em que determinamos seja o processo encaminhado a
Divida Ativa, para o cancelamento dos débitos porventura existente, a
tempo que recorro de oficio ao Conselho Municipal de Contribuintes da
decisão ora prolatada.Intime-se.

Relatora: Renato Andrade
Processo: 03095/2005
Requerente: Victor Macedo Guardia
Assunto: Impugnação

Diante do exposto, e tendo em vista as razões expedidas,
com base na legislação em vigor, somos pela improcedência do pe-
dido da impugnação do lançamento.Intime-se.

Relatora: Maggy Reis
Processo: 07415/06
Requerente: Gustavo Nunes Snoeck
Assunto: Recadastramento

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido,
devendo ser promovido o cancelamento da inscrição n° 039522-6 e dos
débitos existentes, bem como a atualização da inscrição n° 034.765-5,
ao tempo em que recorro de oficio da decisão ora prolatada. Intime-se.

Relator: Renato Andrade
Processo: 10419/2007
Requerente: Maria Aparecida Almeida da Silva
Assunto: Revisão de cálculos de impostos e taxas

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido,
devendo ser promovido a revisão do Imposto Predial e Territorial Urba-
no, relativo a inscrição nº. 045526-1 referente ao período de 2001 a
2003. Após sendo mantida a decisão, remetam-se os autos a Gerência
de Divida Ativa para revisão de valores, ao tempo em que recorro de
oficio da decisão prolatada. Intime-se.

Relatora: Andréa Neves
Processo: 02169/2007
Requerente: A.C.P.J. Sede Social
Assunto: recadastramento

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido o
pedido, devendo ser promovido o cancelamento da inscrição nº. 77846-
0 e dos débitos correspondente. Intime-se.

Relator: Andréa Neves
Processo: 20518/2007
Requerente: Aurelina Franco Sales
Assunto: Inscrição no cadastro imobiliário

Diante do exposto, julgo Procedente o pedido, devendo
ser promovido o cancelamento da inscrição nº. 87511-2 e dos débitos
correspondentes.È o julgamento.Intime-se.

Relator: Renato Andrade
Processo: 12777/2007
Requerente: Luciano Reverando Herada
Assunto: Recadastramento

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido,
que se proceda o cancelamento das inscrições n°. 081163-7 e 081164-
5, que seja o processo encaminhado a Coordenação Jurídica Fiscal
para o cancelamento de eventuais valores inscritos, ao tempo em que
recorro de oficio da decisão ora prolatada. È o julgamento.Intime-se.

Relatora: Andréa Neves Cerqueira
Processo: 25673/2005
Requerente: Antonio dos Santos Costa
Assunto: Cancelamento

Destarte, conforme exaustivamente expendido, com fulcro
nos princípios invocados e no decreto 4519/2007, julgo PROCEDENTE o
pedido, devendo ser promovida a migração dos valores pago nos exer-
cício de 2006, na  inscrição duplicada (96451-4) para a inscrição origi-
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Secretaria do Planejamento,
Urbanismo, Meio Ambiente e
Desenvolvimento da GestãoS
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PORTARIA Nº. 06 / 2008
DE 31 DE JANEIRO DE 2008

Dispõe sobre aprovação do desmembramento de Lote, com
área de 2.000,00m², situado na Quadra GS, Lote 02, do Loteamento
Parque das Dunas, em Jauá, Distrito de Abrantes, neste Município, em
dois novos lotes, com áreas de 1.000,00m² cada, na forma indicada.

Assunto:  Cancelamento de Inscrição

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, e
que seja efetuada as migrações de valores dos tributos pertinentes e  o
processo  encaminhado a Coordenação de Administração Tributaria e a
Coordenação Jurídica Fiscal para procedimento relativo aos exercícios
de 2006 e de 2002 a 2005 respectivamente, bem como o cancelamento
da inscrição 0519823-2, ao tempo em que recorro de ofício da decisão
ora prolatada.È o julgamento. Intime-se.

Relatora: Andréa Neves Cerqueira
Processo: 13117/2006
Requerente: Carlos Henrique de Menezes Dantas
Assunto: Recadastramento

Diante do exposto, julgo procedência o pedido devendo
ser promovido o cancelamento da inscrição n° 500578-7 e dos débitos
correspondentes e a notificação dos lançamentos de IPTU dos exercí-
cios de 2002 a 2006 na inscrição 17483-1, ao tempo que recorro de
oficio da decisão ora prolatada. È o julgamento. Intime-se.

Relatora: Maggy Reis Giuzio
Processo: 18306/2007
Requerente: Rosalvo Oliveira dos Santos
Assunto: Revisão

Diante do exposto, somos pela procedência o pedido e
que seja o processo encaminhado a Coordenação Jurídica Fiscal para
o cancelamento de eventuais valores incorretos, lançados no sistema
na inscrição n° 506936-0, relativo ao período 2000,  ao tempo que
recorro de oficio da decisão ora prolatada. È o julgamento. Intime-se.

Relatora: Maggy Reis Giuzio
Processo: 06397/2007
Requerente: Jocileide dos Santos Fernandes
Assunto: Recadastramento

Diante do exposto, somos pela procedência o pedido
devendo ser promovido o cancelamento da inscrição n° 090909-2, e
dos débitos existentes ao tempo que recorro de oficio da decisão ora
prolatada. È o julgamento. Intime-se.

Relatora: Maggy Reis Giuzio
Processo: 13256/2007
Requerente: Sonia Darck Soares de Albuquerque
Assunto: Recadastramento

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido
devendo ser promovido o cancelamento da inscrição n° 513767-5, e
dos débitos existentes, ao tempo que recorro de oficio da decisão ora
prolatada.È o julgamento. Intime-se.

Relator: Renato Andrade
Processo: 14145/2007
Requerente: Carlos Santana de Oliveira
Assunto: Recadastramento

Diante do exposto, somos pela procedência do pedido, e
que seja efetuada as migrações de valores dos tributos pertinentes e  o
processo  encaminhado a Coordenação de Administração Tributaria e a
Coordenação Jurídica Fiscal para procedimento relativo aos exercícios
de 2006 e 2007 de 2003 e 2005 respectivamente, bem como o cancela-
mento da inscrição 0518617-0, ao tempo em que recorro de ofício da
decisão ora prolatada.È o julgamento. Intime-se.

O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, URBANISMO, MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO, no uso das suas com-
petências atribuídas pelo Decreto nº. 4365/2007 e tendo em vista o
quanto consta no processo administrativo n° 19410/2007 e demais dis-
posições de Direito pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o desmembramento de lote, com
área de 2.000,00m², situado na Quadra GS, Lote 02, do Loteamento
Parque das Dunas, em Jauá, Distrito de Abrantes, neste Município, em
dois novos lotes, com áreas de 1.000,00m² cada.

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de proprie-
dade do Sr. EDUARDO JOSÉ GARGUR LEAL e Sra. MARLYSE BRASIL
GARGUR COSTA, devidamente registrada no Cartório de Registro de
Imóveis e Hipoteca do 1° Ofício da Comarca de Camaçari – Bahia, sob
matrícula de n° 11924, R-02, em 16 de abril de 2007.

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

LOTE 02

Do ponto M0, com azimute  plano de 040°17´16" e à distân-
cia de 20,00m, localiza-se o ponto M1;

Do ponto M1, com azimute  plano de 121°00´00" e à distân-
cia de 50,00m, localiza-se o ponto M2;

Do ponto M2,  com azimute plano de 220°17‘16" e à distância
de 40,00m, localiza-se o ponto M3;

Do ponto M3,  com azimute plano de 301°00‘00" e à distância
de 50,00m, localiza-se o ponto M4;

Do ponto M4,  com  azimute plano de 040°17´16" e à distân-
cia de 20,00m, localiza-se o ponto M0, início da linha poligonal. Fecha-
se assim um polígono irregular de 4(quatro) lados, com  o perímetro de
180,00m (cento e oitenta metros) e área de 2.000,00m2 (dois mil metros
quadrados), calculada analiticamente.

Art. 3° - As áreas desmembradas ficam assim descritas e
caracterizadas:

LOTE 02A

Do ponto M0, com azimute  plano de 121°00´00" e à distân-
cia de 50.00m, localiza-se o ponto M1;

Do ponto M1, com azimute plano de 220°17´16" e à distância
de 20,00m, localiza-se o ponto M2;

Do ponto M2,  com azimute plano de 301°00‘00" e à distância
de 50.00m, localiza-se o ponto M3;

Do ponto M3,  com  azimute plano de 040°17´16" e à distân-
cia de 20,00m, localiza-se o ponto M0, início da linha poligonal. Fecha-
se assim um polígono irregular de 4(quatro) lados, com  o perímetro de
140.00m (cento e quarenta metros) e área de 1.000,00m2 (hum mil
metros quadrados), calculada analiticamente.

LOTE 02B

Do ponto M0, com azimute  plano de 040°17´16" e à distân-
cia de 20.00m, localiza-se o ponto M1;

Do ponto M1, com azimute plano de 121°00´00" e à distância
de 50,00m, localiza-se o ponto M2;

Do ponto M2,  com azimute plano de 220°17‘16" e à distância
de 20.00m, localiza-se o ponto M3;

Do ponto M3,  com  azimute plano de 301°00´00" e à distân-
cia de 50,00m, localiza-se o ponto M0, início da linha poligonal. Fecha-
se assim um polígono irregular de 4(quatro) lados, com  o perímetro de
140.00m (cento e quarenta metros) e área de 1.000,00m2 (hum mil
metros quadrados), calculada analiticamente.

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (Cento e Oitenta)
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de caducidade pre-
vista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, URBA-
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PORTARIA Nº. 07 / 2008
DE 31 DE JANEIRO DE 2008

Dispõe sobre aprovação do desmembramento de Lote, com
área de 1.957,00m², situado na Quadra BS, Lote 01, do Loteamento
Parque das Dunas, em Jauá, Distrito de Abrantes, neste Município, em
dois novos lotes, com áreas de 978,50m² cada, na forma indicada.

O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, URBANISMO, MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO, no uso das suas com-
petências atribuídas pelo Decreto nº. 4365/2007 e tendo em vista o
quanto consta no processo administrativo n° 19409/2007 e demais dis-
posições de Direito pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1° - Fica aprovado o desmembramento de lote, com
área de 1.957,00m², situado na Quadra BS, Lote 01, do Loteamento
Parque das Dunas, em Jauá, Distrito de Abrantes, neste Município, em
dois novos lotes, com áreas de 978,50m² cada.

Parágrafo único – A área ora desmembrada é de proprie-
dade do Sr. PAULO CESAR SANTOS COSTA e Sra. MARIA DE FATIMA
GARGUR DE OLIVEIRA, devidamente registrada no Cartório de Registro
de Imóveis e Hipoteca do 1° Ofício da Comarca de Camaçari – Bahia,
sob matrícula de n° 11770, R-03, em 16 de abril de 2007.

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

LOTE 01

Do ponto M0, com azimute  plano de 220°17´16" e à distân-
cia de 36,00m, localiza-se o ponto M1;

Do ponto M1, com arco de circunferência de 90° e à distân-
cia de 22,00m, localiza-se o ponto M2;

Do ponto M2,  com azimute plano de 310°17‘16" e à distância
de 26,00m, localiza-se o ponto M3;

Do ponto M3,  com azimute plano de 040°17‘16" e à distância
de 50,00m, localiza-se o ponto M4;

Do ponto M4,  com  azimute plano de 130°17´16" e à distân-
cia de 40,00m, localiza-se o ponto M0, início da linha poligonal. Fecha-
se assim um polígono irregular de 5(cinco) lados, com  o perímetro de
174,00m (cento e setenta e quatro metros) e área de 1.957,00m2 (hum
mil novecentos e cinqüenta e sete metros quadrados), calculada anali-
ticamente.

Art. 3° - As áreas desmembradas ficam assim descritas e
caracterizadas:

LOTE 01A

Do ponto M0, com azimute  plano de 220°17´16" e à distân-
cia de 24,465m, localiza-se o ponto M1;

Do ponto M1, com azimute plano de 310°17´16" e à distância
de 40,00m, localiza-se o ponto M2;

Do ponto M2,  com azimute plano de 040°17‘16" e à distância
de 24,465m, localiza-se o ponto M3;

Do ponto M3,  com  azimute plano de 130°17´16" e à distân-
cia de 40,00m, localiza-se o ponto M0, início da linha poligonal. Fecha-
se assim um polígono irregular de 4(quatro) lados, com  o perímetro de
128,93m (cento e vinte e oito metros e noventa e três centímetros) e
área de 978,50m2 (novecentos e setenta e oito metros quadrados e
cinqüenta decímetros quadrados.), calculada analiticamente.

LOTE 01B

Do ponto M0, com azimute  plano de 310°17´16" e à distân-
cia de 24,465m, localiza-se o ponto M1;

Do ponto M1, com azimute  plano de 310°17´16" e à distân-
cia de 11,535m, localiza-se o ponto M2;

Do ponto M2, com arco de circunferência de 90° e à distân-
cia de 22,00m, localiza-se o ponto M3;

Do ponto M3,  com azimute plano de 310°17‘16" e à distância
de 26,00m, localiza-se o ponto M4;

Do ponto M4,  com azimute plano de 040°17‘16" e à distância
de 25,535m, localiza-se o ponto M5;

NISMO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE CA-
MAÇARI, EM 31 DE JANEIRO DE 2008.

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
Secretário de Planejamento, Urbanismo,

Meio Ambiente e Desenvolvimento da Gestão.

Do ponto M5,  com  azimute plano de 130°17´16" e à distân-
cia de 40,00m, localiza-se o ponto M1, início da linha poligonal. Fecha-
se assim um polígono irregular de 5(cinco) lados, com  o perímetro de
125,07m (cento e vinte e cinco  metros e sete centimetros) e área de
978,50m2 (novecentos e setenta e oito metros quadrados e cinqüenta
decímetros quadrados), calculada analiticamente.

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (Cento e Oitenta)
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de caducidade pre-
vista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, URBA-
NISMO, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE
CAMAÇARI, EM 31 DE JANEIRO DE 2008.

ROQUE JOSÉ COIMBRA WERLANG
Secretário de Planejamento, Urbanismo,

Meio Ambiente e Desenvolvimento da Gestão.

Instituto de Seguridade
do Servidor MunicipalIS

S
M

PORTARIA N.º 012/2008
DE 25 DE FEVEREIRO DE 2008

O Diretor Superintendente do Instituto de Segurida-
de do Servidor Municipal - ISSM, no uso de suas atribuições legais
tendo em vista o que consta no processo nº 1082-21/2008, com funda-
mento no Art. 7°, inciso II e Art. 29 da Lei Municipal 462/00,

RESOLVE:

 Conceder e fixar pensão por morte sob nº 1082 instituída
pelo ex.segurada MARGARETH RIBEIRO OLIVER VITAL, matricula
06731-3, cargo de Assessora de Secretário, integrada por três depen-
dentes, RAIMUNDO HERIVALDO VITAL JÚNIOR (viúvo), ELLEN MA-
RIANA OLIVER VITAL e CARLOS EDUARDO OLIVER VITAL (filhos
menores), em R$ 2.206,20 (dois mil, duzentos e seis reais e vinte cen-
tavos), equivalente a 100% do salário de contribuição, verificado no
mês de janeiro de 2008. Esta Portaria entrará em vigor na data da
publicação retroagindo seus efeitos a 13 de fevereiro de 2008, data do
óbito.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO ISSM, EM 25
DE FEVEREIRO DE 2008.

NATANAEL FERNANDES DE ALMEIDA
DIRETOR SUPERINTENDENTE

CONTRATOS
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS

Segundo  Termo Aditivo ao Contrato n° 333/2005; Con-
tratante: Município de Camaçari: Contratado: Empresa LIMPEX Ser-
viços de Limpeza e Jardinagem  Ltda.; Objeto: prorrogação de prazo
do instrumento original; Prazo: será de 05 (cinco) meses; Preço: Por
se tratar o presente termo aditivo de prorrogação de prazo e existir
saldo financeiro para a execução dos serviços prestados, o valor ajus-
tado para a prestação dos serviços contratados, constante no caput da
clausula terceira do presente termo que é de R$ 23.397,00 (vinte e três
mil, trezentos e noventa e  sete reais), fica mantida a forma de paga-
mento prevista na clausula Terceira, do contrato original. ; Assinatura:
08/01/2008;  Luiz Carlos Caetano  - Município.



 DIÁRIO OFICIAL - ANO V - Nº 244 - de 01 a 07 de março de 2008PÁGINA 44  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Destinado à publicação dos atos dos
poderes Executivo e Legislativo. Todo o

conteúdo impresso é de responsabilidade
da Prefeitura Municipal de Camaçari.

Luiz Carlos Caetano
Prefeito

Luiza Costa Maia
Presidente da Câmara Municipal

Tiragem: 300 exemplares - Periodicidade:
Semanal - Editoração Eletrônica: Antonio

Gramacho -  Endereço: Rua Francisco Drumond,
S/N - Centro Administrativo - CEP 42800-500 -
Camaçari - Bahia - Brasil - Tel.: (71) 3621 6785.

Edições on-line: www.camacari.ba.gov.br

Diário Oficial
Publicação da SEGOV

FO
TO

: M
AR

IN
A 

SI
LV

A

O Banco do Povo de Camaçari comple-
ta seis meses de funcionamento sem inadim-
plência. O programa foi implantado pela Prefei-
tura, através da Secretaria da Indústria, Co-
mércio e Serviços (Seinc), buscando facilitar o
negócio dos micro e pequenos comerciantes,
através de empréstimos que variam de R$200
a R$ 6 mil, com 30 dias de carência, juros de
2,5 ao mês e prazos de seis a 12 meses.

Dos 106 empréstimos concedidos, 83%
foram feitos para mulheres e 17% a homens.
De acordo com o gerente do Banco do Povo de
Camaçari, Luiz Fernando Vianna, os dados
comprovam que o sexo feminino está ganhan-
do mais espaço no mercado de trabalho. “O
projeto está contribuindo para que as mulheres
se firmem no mercado produtivo”.

Segundo ele, foram capacitados nes-
tes seis meses 2.003 pessoas e a previsão é
capacitar mais 4 mil até o final do ano. Selma
Antonia Ribeiro Lima tem uma loja de confec-
ções no Centro Comercial e comemora o su-
cesso do empreendimento, o mesmo ocorren-
do com a comerciante de utensílios domésticos
Maria Gomes de Oliveira que espera dobrar o
seu faturamento em seis meses.

Enquanto nas instituições tradicionais
o cliente recebe o dinheiro e toca o negócio
sozinho, no Banco do Povo os beneficiados
recebem acompanhamento mensal de especi-
alistas, conhecidos como educadores de cré-
dito, enquanto durar o financiamento.

Os atendidos passam por 10 oficinas,
com 40 horas de qualificação profissional, so-
bre empreendedorismo, finanças, gestão, éti-
ca, cidadania, negócios, cooperativismo, auto-
estima, contabilidade, identidade e meio ambi-
ente. O Banco do Povo funciona do Posto de
Atendimento ao Trabalhador, no centro do Mu-
nicípio.

Para facilitar o fluxo de pedestres e a co-
municação entre os bairros, a Prefeitura
de Camaçari, através da Secretaria de

Infraestrutura, vai construir cinco pontes na
sede, sobre o Rio Camaçari (foto), e três pas-
sarelas na extensão da orla, sobre o rio Capi-
vara. As intervenções atendem a reivindica-
ção da comunidade.

Na primeira etapa, as pontes serão
construídas entre a rua da Bandeira com a rua
União, entre a rua Algarobas com a rua Cara-
jás, que ligam a Gleba E ao Phoc 3, e na rua
Belmonte, que ligará o Phoc 2 ao Camaçari de
Dentro. As obras têm investimento de R$ 747
mil. Outros bairros também serão beneficiados
com pontes, a exemplo da Radial C e Jardim

Banco do Povo faz
seis meses com

inadimplência zero

Cresce oferta de empregos em Camaçari

Camaçari vai ganhar cinco
pontes e três passarelas

Brasília, acabando os problemas causados pe-
los alagamentos durante as chuvas.

Na orla, serão construídas passarelas
(pontes de madeira para pedestres) de 2 me-
tros de largura e 200 de comprimento sobre o
rio Capivara, ligando os povoados de Areias a
Piabas, Água Fria a Capivara e Machadinho a
Capivara. O objetivo é melhorar a circulação
das pessoas.  O custo das intervenções está
em torno de R$ 670 mil.

As obras fazem parte do projeto de re-
estruturação física do Município, que tem me-
lhorado a vida da população. Entre as princi-
pais ações na área de infraestrutura estão dre-
nagens, pavimentação das vias, recuperação
do sistema viário, asfaltamento e reformas. 

A Limpec (Limpeza Pública de Ca-
maçari) vai realizar concurso público, prova-
velmente em julho, para o preenchimento de
375 vagas em diversos cargos do quadro per-
manente de servidores. Há 20 anos que a ins-
tituição não realizava um concurso.

A licitação para escolher a empre-
sa que vai realizar o processo de seleção está
prevista para 18 de março. Após a licitação,
será publicado o edital com o nome da empresa
vencedora, data, local e horário das provas.

As vagas estão distribuídas entre
os cargos de agente de varrição, de limpeza e
serviços especiais, de coleta e operador de

Limpec anuncia concurso público até o mês de julho

Em janeiro de 2008, Camaçari ocupou o
primeiro lugar no ranking de empregos gerados
na Bahia, com um saldo de 1.143 profissionais
no mercado de trabalho, de acordo com núme-
ros do Caged (Cadastro Geral de Emprego e
Desemprego) do Ministério do Trabalho.

O Município está entre as 200 cidades
que mais empregaram no Estado. Segundo o
secretário da Indústria, Comércio e Serviços
(Seinc), Djalma Machado, “o crescimento se
deve à oferta de empregos na construção civil,
comércio e serviços”. Desde 2005, mais de 13
mil pessoas foram contratadas, através do PAT
(Posto de Atendimento ao Trabalhador), com
carteira assinada em Camaçari.

Nos três anos de governo, foram capa-
citadas 17.863 pessoas pelo Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial (Senac), 2.226 pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(Senai) e 2.249 pelo Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com
cursos de manutencista, operador e transfor-
mador de bomba da Bridgestone e Continental,
aprendizagem industrial, operador de injeção
plástica, garçom, empreendedorismo, recepci-
onista de hotel, entre outros.

A previsão para este ano é a realiza-

ção de mais de 10 cursos de capacitação pelo
Senai, a exemplo de eletricista e instalador pre-
dial, alinhamento e balanceamento, eletricista e
eletrônica veicular avançada, pedreiro, carpin-
teiro, informática, panificação, transporte de
produtos perigosos, entre outros. Todos são
destinados, exclusivamente, aos moradores de
Camaçari.

CURSO INÉDITO

Desde janeiro, acontece no Município,
de forma inédita, aperfeiçoamento para 360 cal-
deireiros e eletricistas sem nível técnico, atra-
vés da parceria entre a Petrobrás/Fafen e Pre-
feitura, com 300 horas práticas. Eles vão rece-
ber certificado da Associação Brasileira de
Manutenção (Abraman).

Serão realizados ainda cursos de ca-
pacitação do trabalhador para o processo se-
letivo com carga horária de 240 horas, que ofe-
rece aulas de português, matemática, redação,
orientação profissional e conhecimentos gerais.
“A Prefeitura vai continuar investindo na capa-
citação dos profissionais do Município, empre-
gado ou não, dando oportunidade às pessoas
que vivem aqui”, disse Djalma Machado.

roçadeiras – exigência de ensino fundamental
completo (4ª série); motorista de veículos pe-
sados e leves, operador de máquinas pesa-
das, fiscal de limpeza urbana, encarregado de
equipe, agente ambiental e assistente adminis-
trativo – exigência de ensino médio completo
(2º grau); técnico de segurança do trabalho –
exigência de ensino médio e curso técnico em
segurança; advogado, contador e economista
– exigência de nível superior completo.

Atualmente a Limpec depende de
equipamentos e mão-de-obra terceirizados. De
acordo com o órgão, são cerca de 800 pesso-
as terceirizadas e só 250 efetivas. 

Mulheres ocupando seus espaços
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