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Atos do Poder Executivo
LEIS

LEI Nº 985/2009
DE 05 DE JUNHO DE 2009

Altera dispositivo da Lei nº. 895/2008, 
que institui o Conselho Municipal de 
Meio Ambiente e o Fundo Municipal 
de Meio Ambiente, e dá outras provi-
dências.

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 o Art. 3º, o inciso I do caput e o §3º, 
ambos do Art. 4º, os incisos do Art. 5º e o caput do Art. 6º, todos da Lei 
nº. 895, de 03 de julho de 2008, que institui o Conselho Municipal de Meio 
Ambiente e o Fundo Municipal de Meio Ambiente, que passam a vigorar 
com as seguintes redações:

“Art. 3º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Camaçari 
- COMAM, órgão colegiado, participativo e de caráter delibe-
rativo permanente e não jurisdicional, vinculado à Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, terão seus membros 
nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Parágrafo Único. – Os ocupantes de cargos em comissão, na 
Administração Pública Municipal, não poderão ser nomeados 
para integrar o conselho Municipal de Meio ambiente com 
representantes de entidades não governamentais.
 
Art. 4º - ........................................................................

I. representantes de entidades governamentais:
a) 01 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano - SEDUR;
b) 01 (um) representante da Secretaria da Infra-Estrutura - 
SEINFRA;
c) 01 (um) representante da Secretaria do Governo - SE-
GOV;
d) 01 (um) representante da Secretaria da Saúde - SESAU;
e) 01 (um) representante da Secretaria da Habitação - 
SEHAB,
f) 01 (um) representante da Secretaria da Educação - SE-
DUC,
g) 01 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico - SEDEC;
h) 01 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento 
do Turismo - SETUR.
i) 01 (um) representante da Câmara Municipal de Camaçari, 
indicado pela Comissão Permanente de Meio Ambiente, Obras, 
Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano, escolhido dentre 
os seus servidores efetivos.

§1º - .........................................................................

§2º - ......................................................................... 

§3º - O COMAM será presidido pelo titular da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano - SEDUR”

Art. 5º - ........................................................................

I. estabelecer diretrizes e prioridades para elaboração da 
Política de Meio Ambiente;
II. propor programas, projetos e atividades de preservação, 
proteção, fiscalização e controle dos recursos ambientais do 
Município;
III. estabelecer normas e medidas de controle, fiscalização e 
licenciamento das atividades com impacto direto aos ecossis-
temas do Município;
IV. deliberar sobre licença para localização de empreendimento 
ou atividade efetiva ou potencialmente causadora de degrada-

ção de meio ambiente;
V. deliberar sobre licenças de implantação e/ou de ocupação, 
quando se tratar da primeira licença solicitada, ou de fonte 
degradante e regularmente instalada ou não, sujeita ao licen-
ciamento ambiental;
VI. determinar a relocação de atividade e/ou empreendimento 
utilizador de recursos ambientais considerados efetiva ou 
potencialmente degradadores, quando localizado em descon-
formidade com o zoneamento estabelecido;
VII. promover a educação ambiental no ensino e nos meios de 
comunicação de massa no Município;
VIII. desenvolver e implementar programas de educação cole-
tiva que objetivem o aumento do nível de conscientização da 
comunidade acerca de temas relacionados com o ambiente;
IX. estimular campanhas educativas e de orientação pública 
em assuntos de proteção, preservação e fiscalização do meio 
ambiente;
X. zelar pela observância dos padrões de controle da qualidade 
ambiental estabelecidos pela legislação;
XI. apurar denúncias fundamentadas, relativas à ocorrência 
de degradação do ambiente ou de ameaças à qualidade de 
vida dos munícipes;
XII. exigir a elaboração de estudo prévio e de impacto ambiental 
- EIA/RIMA, análise ambiental ou audiências públicas, quando 
necessário, por ocasião da instalação de obras ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do 
meio ambiente;
XIII. estabelecer critérios de identificação das áreas de riscos 
ambientais, especialmente nos perímetros urbanos;
XIV. identificar e comunicar as agressões ambientais ocorridas 
no Município, diligenciando no sentido de sua apuração e suge-
rindo aos poderes públicos as medidas cabíveis e contribuindo, 
em caso de emergência, para a mobilização da comunidade;
XV. acompanhar a fixação dos limites máximos permitidos dos 
parâmetros dos efluentes de indústrias já instaladas ou que 
venham a se instalar, de acordo com a legislação específica;
XVI. decidir como última instância no Município, em grau de 
recurso mediante depósito prévio, sobre as multas e outras 
penalidades impostas por transgressões ao meio ambiente;
XVII. criar e extinguir Câmaras Técnicas;
XVIII. propor a uniformização de técnicas de trabalho a serem 
adotadas no Município para o controle, preservação e proteção 
do meio ambiente, em colaboração com o órgão executor da 
Política Ambiental no Município;
XIX. estimular a celebração de convênios e acordos com en-
tidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, para 
o bom desenvolvimento dos seus trabalhos;
XX. elaborar e aprovar seu Regimento Interno e as modifica-
ções posteriores, estabelecendo competências, atribuições e 
forma de funcionamento, dentre outras atividades, devendo o 
mesmo ser homologado por ato do Chefe do Poder Executivo 
Municipal;
XXI. criar mecanismo para maior controle e fiscalização 
quanto à implantação de Planos de Recuperação de Áreas 
Degradadas - PRAD;
XXII. apresentar sugestão para reformulações ou adequa-
ções de Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano no que 
concerne às questões ambientais e ao patrimônio natural do 
Município;
XXIII. fixar as diretrizes de gestão do Fundo de Recursos para 
o Meio Ambiente, bem como fiscalizar a sua aplicação;
XXIV. decidir sobre a perda de incentivos e benefícios previs-
tos em lei, concedidos em razão da preservação, proteção e 
conservação do meio ambiente;
XXV. recomendar ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
por aprovação da maioria absoluta dos conselheiros, a perda 
ou suspensão de benefícios e incentivos de natureza fiscal e 
econômica, por motivos de infração à legislação ambiental;
XXVI. aprovar normas e diretrizes para reconhecimento de 
áreas verdes e unidades de conservação de domínio privado 
do Município;
XXVII. reconhecer, mediante proposta da SEDUR, as áreas 
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DECRETOS

verdes e unidades de conservação de domínio privado no 
Município;
XXVIII. analisar proposta de Projeto de Lei de natureza am-
biental de iniciativa do Poder Executivo.

 Art. 6º - A Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, 
através da Coordenadoria do Meio Ambiente, funcionará como 
Secretaria Executiva do COMAM.”
 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
EM 05 DE JUNHO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

DECRETO Nº 4781 /2009
DE 05 DE JUNHO DE 2009

“Aprova o Projeto Urbanístico denominado 
Residencial Parque São Vicente, na forma 
de urbanização integrada, a ser implanta-
da em uma área de 143.748,00m², situada 
na Via COPEC, Fazenda São Vicente, 
Distrito Sede, neste Município.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto nos 
Processo Administrativo nº 23532/2007.

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovado o Projeto Urbanístico denominado Re-
sidencial Parque São Vicente, na forma de urbanização integrada, situada 
na Via COPEC, Fazenda São Vicente, Distrito Sede, neste Município.

§ 1º O empreendimento indicado no caput deste artigo será 
implantado na área correspondente constituído de terras antigas do Sítio 
Parnanduba, numa área de 143.748,00m² (cento e quarenta e três mil, 
setecentos e quarenta e oito metros quadrados) sendo composto de 511 
(quinhentos e onze) unidades residenciais e uma área destinada a uso 
comercial. 

§ 2º O imóvel descrito no parágrafo anterior encontra-se re-
gistrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mata de São 
João,deste Estado,  folha 105 do livro 3-M, sob nº de matrícula 14.361, 
prenotado em 11 de dezembro de 1970, 

§ 3º O imóvel no qual o projeto será implantado pertence ao 
RCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Art. 2° - Os proprietários apresentam à Prefeitura Municipal a 
certidão de inteiro teor da matrícula relativa ao imóvel do Loteamento.   

Art. 3º - Os parâmetros urbanísticos e requisitos técnicos de 
projeto são objeto de Termo de Acordo e Compromisso firmado entre a 
Municipalidade e os proprietários do imóvel.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Art 5°- Revogam-se as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI,  
05 DE  JUNHO DE 2009.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DECRETO DE 04 DE JUNHO DE 2009

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

Resolve:

Exonerar TATIANE DA SILVA CARVALHO, cadastro n° 
36954-7 do cargo de Gerente, Símbolo GES IV, da estrutura da Secretaria 
da Saúde - SESAU, a partir de 31 de maio de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE JUNHO DE 2009.

DECRETO DE 04 DE JUNHO DE 2009

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

Resolve:

Nomear TATIANE DA SILVA CARVALHO, para o cargo de 
Chefe de Setor, Símbolo CC IV, da estrutura da Secretaria da Saúde - 
SESAU, a partir de 01 de junho de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE JUNHO DE 2009.

DECRETO DE 04 DE JUNHO DE 2009

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:

Exonerar BRENO PIRES SACRAMENTO, cadastro n° 
037374-4, do Cargo Coordenador, Símbolo CC II, da estrutura da Secretaria 
da Saúde - SESAU, a partir de 13 de maio de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE JUNHO DE 2009.

DECRETO DE 04 DE JUNHO DE 2009

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:

Exonerar SILVIO FERREIRA RAMOS, cadastro n°. 35622-7, 
do cargo de Coordenador, Símbolo GES-II, da estrutura da Secretaria de 
Infra-Estrutura - SEINFRA, a partir de 31 de maio de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE JUNHO DE 2009.

DECRETO DE 04 DE JUNHO DE 2009

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:

Nomear SILVIO FERREIRA RAMOS, para o cargo de Assessor 
Técnico I, Símbolo GES-II, da estrutura da Secretaria de Infra-Estrutura - 
SEINFRA, a partir de 01 de junho de 2009.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
EM 04 DE JUNHO DE 2009.

DECRETO DE 04 DE JUNHO DE 2009

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, 




