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DECRETO Nº 4890/ 2010

DE 09 DE AGOSTO DE 2010.

“Regulamenta o artigo 7º da Lei Municipal nº 
895/2008, que criou o Fundo Municipal de 
Meio Ambiente e dá outras providências.”

                   O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe confere o art. 94, inciso IV, da Lei Orgânica do Município 
e com fulcro no Decreto Lei nº 3.365/1941, 

D E C R E T A

                      Art. 1º - Fica regulamentado o Fundo 
Municipal de Meio Ambiente, criado pela Lei nº 895/2008, de 
03 de julho de 2008, no seu art.7º, que serão geridos pelas 
normas deste  Decreto.
DA ADMINISTRAÇÃO
                      Art. 2º - O Fundo Municipal de Meio Ambiente 
será gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano - 
SEDUR e fiscalizado pelo Conselho Municipal de Meio 
Ambiente de Camaçari – COMAM.
                     Parágrafo único - Terá à Secretária de 
Desenvolvimento Urbano – SEDUR, as seguintes 
atribuições: 

I – informar os recursos orçamentários e 
de receita, com as respectivas rubricas, do Fundo, 
submetendo-os à apreciação do Conselho Municipal de 
Meio Ambiente, antes de seu encaminhamento às 
autoridades competentes;

II – organizar o cronograma de 
execução financeira do Plano Anual de Trabalho, de acordo 
com os critérios e prioridades definidas pelo Conselho 
Municipal de Meio Ambiente;

III – celebrar convênios, acordos ou 
contratos, observada a legislação pertinente, com entidades 
públicas ou privadas, visando à execução das atividades 
custeadas com o recurso do Fundo;

IV – ordenar despesas com recursos do 
Fundo, submetida ao Conselho de Meio Ambiente e 
respeitada a legislação pertinente;

V – prestar Contas dos recursos do 
Fundo ao Conselho Municipal de Meio Ambiente e aos 
órgãos competentes;

VI – abrir conta bancária específica para 
recolhimento dos recursos do Fundo.

Art. 3º - A execução dos recursos do 
Fundo será aprovada pelo Conselho Municipal de Meio 
Ambiente de Camaçari, que terá competência para:

I – definir e autorizar os critérios e as 
prioridades para aplicação dos recursos do Fundo Municipal 
de Meio Ambiente;

II – fiscalizar a aplicação dos recursos;

III – apreciar a proposta orçamentária 
apresentada pela SEDUR, antes de seu encaminhamento 
às autoridades competentes para inclusão no orçamento do 
Município;

IV – elaborar o Plano Anual de Trabalho;
                            V – apreciar e aprovar o cronograma 
financeiro apresentado pela SEDUR;

VI – apreciar os relatórios técnicos e as 
prestações de contas apresentadas pela SEDUR, antes de 
seu encaminhamento aos órgãos de controle 
complementar;

VII – outras atribuições que lhe forem 
pertinentes na forma da legislação ambiental.
DOS RECURSOS

Art. 4° - Constituem receitas do Fundo 
Municipal do Meio Ambiente:

I - dotação orçamentária anual e créditos 
adicionais, consignados no orçamento do Município de 
Camaçari;

II - transferências oriundas dos 
orçamentos da União e do Estado da Bahia, destinadas à 
execução das ações voltadas para o Meio Ambiente ou de 
outras entidades públicas ou privadas;

III - produto resultante da cobrança de 
taxas e/ou da imposição de penalidades pecuniárias, na 
forma da legislação ambiental;

IV - ações, contribuições, subvenções, 
transferências e legados financeiros de organismos 
nacionais e internacionais, públicos ou privados;

V - recursos provenientes de convênios 
ou acordos com entidades públicas ou privadas;

VI - rendimentos e juros provenientes da 
aplicação financeira, na forma da legislação pertinente;

VII - outras receitas que lhe forem 
destinadas.

Art. 5º - São considerados prioritários 
para a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Meio 
Ambiente, os planos, programas e projetos destinados a:

I  –  c r i a ç ã o ,  m a n u t e n ç ã o  e  
gerenciamento de unidades de conservação, áreas verdes 
ou áreas de proteção ambiental; 

II – educação ambiental;

III – desenvolvimento e aperfeiçoamento 
de instrumentos para gestão ambiental;

IV – pesquisa e desenvolvimento 
científico e tecnológico;

V – manejo dos ecossistemas e 
extensão florestal;

VI – aproveitamento econômico racional 
e sustentável da flora e fauna nativas;

VII – desenvolvimento institucional e 
capacitação dos membros do COMAM e do órgão gestor da 

Prefeitura Municipal de Camaçari - Ano VIII - Nº 371 de 07 a 13 de Agosto de 2010

DECRETOS



DIÁRIO OFICIAL - ANO  - Nº 371 - de 07 a 13 de Agosto de 20010 - VIIIPÁGINA 02 -  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

política de Meio Ambiente;

VIII – pagamento pela prestação de 
serviços para execução de projetos específicos na área do 
Meio Ambiente;

IX – aquisição de material de consumo 
necessário ao desenvolvimento de seus projetos;

X – contratação de consultoria 
especializada;

XI – financiamento de programas e 
projetos de pesquisa e de qualificação de recursos 
humanos;

XII – indenização de despesas com 
locomoção, hospedagem e alimentação de Conselheiros 
representantes da sociedade civil, quando a serviço do 
COMAM.

Parágrafo único – Os planos, programas 
e projetos financiados com recurso do Fundo Municipal de 
Meio Ambiente serão periodicamente revistos, de acordo 
com os princípios e diretrizes da Política Municipal de Meio 
Ambiente.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E 
TRANSITÓRIAS 

Art. 6º - O Fundo Municipal de Meio 
Ambiente, instituído pela Lei 895/2008, de 03 de julho de 
2008, terá vigência ilimitada.

Art. 7º - Os casos omissos neste Decreto 
serão resolvidos pela gestora do Fundo, mediante 
deliberação do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na 
data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE AGOSTO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
Prefeito 

JOSÉ CUPERTINO DE SANTANA FILHO

Secretário de Desenvolvimento Urbano

DECRETO DE 13 DE JULHO DE 2010

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, com fundamento no Art. 20, §1º e §2º 
da Lei nº. 874/2008 de 04 Abril de 2008, e informações 
constantes no processo administrativo nº. 13260/2010.

 
RESOLVE

 Conceder a extensão de carga horária para servidora 
ANDREA SCHLEU LOPES, cadastro nº. 9975-2 na Função 
de Fisioterapeuta da estrutura da Secretaria da Saúde – 
SESAU, de 30 horas semanais para 40 horas semanais a 
partir da data da publicação deste decreto.

        GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE JULHO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO

PREFEITO

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS            
Secretario da Administração  

CAMILO PINTO DE FARIA LIMA E SILVA                                        
Secretario da Saúde

DECRETO DE 1º DE  JULHO DE 2010

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 MARCIO MARIO DE ALBUQUERQUE 
SILVEIRO,  cadastro nº 60656-7, para o cargo de 
Coordenador, símbolo CC II, da estrutura da Secretaria da 
Saúde –SESAU, a partir de 1º de julho de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 1º DE JULHO 2010.      

      
LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 29 DE JUNHO DE 2010

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, ANA CRISTINA DE MENDONÇA 
SANTOS, cadastro n°. 37802-9, do cargo de Assistente de 
Secretario, símbolo GES I-B, da estrutura da Secretaria da 
Educação-SEDUC, em 30 de junho de 2010.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 29 DE JUNHO DE 2010.

LUIZ CARLOS CAETANO
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMAR DELGADO DAS CHAGAS
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 29 DE JULHO DE 2010

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, considerando as informações 
constantes do processo administrativo nº 2323/2010, no 
qual analisa o pedido de exoneração do servidor,


