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LEI Nº 1178/2011
DE 08 DE SETEMBRO DE 2011

“Altera os incisos I, II e III do artigo 4º da Lei 
ºn°895/2008 modificada pela Lei n° 
985/2009, de 05 de junho de 2009, no que 
dispõe sobre a composição do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente – COMAM, e 
dá outras providências.”

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

                FAÇO saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

                Art. 1º - Ficam alterados os incisos I, II e III do 
Artigo 4° da Lei nº 895/2008 modificada pela Lei nº 
985/2009 de 05 de junho de 2009, no que dispõe sobre a 
composição do Conselho Municipal de Meio Ambiente – 
COMAM, que passará a ter a seguinte redação:

“Art.4° - O Conselho de Meio Ambiente, 
composto por 18 membros e respectivos 
suplentes,  sendo seis  de ent idades 
governamentais, seis da sociedade civil e seis 
do setor produtivo, assegurando a participação 
tripartite e paritária, assim constituído:

                I – representantes de entidades 
governamentais:

                  a) – um representante da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR;
                  b) – um representante da Secretaria de Infra-
Estrutura – SEINFRA;
                  c) – um representante da Secretaria de Saúde – 
SESAU;
                  d) – 01 (um) representante da SESP;
                  e) – 01(um) representante da Secretaria de 
Educação – SEDUC;
                   f) – 01(um) representante da Secretaria de 
Turismo – SETUR.

                II – representantes da sociedade civil, 
escolhidos em fóruns próprios:

a)  02 (dois) representantes de entidades 
ambientalistas;

b)  01 (um) representante indicado 
conjuntamente por associações de 

moradores;
c)  01 (um) representante indicado 

conjuntamente por entidades sindicais de 
trabalhadores sediadas no Município;

d)  01 (um) representante da comunidade 
científica, indicado conjuntamente pelos 
estabelecimentos de ensino superior 
público e privado;

e)  01 (um) representante dos trabalhadores 
do setor de atividades primárias. 

                 III – representantes do setor produtivo, 
escolhidos em fóruns próprios:

a)  01 (um) representante do setor de 
agricultura;

b)  01 (um) representante do setor de pesca;
c)    02 (dois) representantes do setor 
da indústria;
d)  01 (um) representante do setor do 

comércio;
e)  01 (um) representante do setor de 

serviços.”

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 08 DE SETEMBRO DE 2011.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

DECRETO Nº 5046/2011
DE 06 DE SETEMBRO DE 2011

                                                            
“Concede os benefícios de isenção da Taxa 
de Fiscalização do Funcionamento e dá 
outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o disposto na Lei n.º 1101, de 13 de setembro 
de 2010, e o teor do Processo Administrativo n.º 08089, de 
15 de abril de 2011.

DECRETA

Art. 1º - Fica concedida redução de 50% da Taxa de 
Fiscalização do Funcionamento - TFF, na forma do art. 20, 
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