
construção, reforma e manutenção dos espaços e 
equipamentos públicos do Município;
VIII - Adaptar os espaços e equipamentos públicos já 
existentes às normas de acessibilidade universal.

Art. 3º Caberá à Secretária de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente a coordenação geral do PROGRAMA 
CAMAÇARI + VERDE.

Art. 4º Os projetos e obras de construção, reforma e 
manutenção de espaços e equipamentos públicos do 
Município, devem observar os seguintes requisitos:

I - o estímulo à ampliação de áreas verdes e arborização;
II- as normas urbanísticas e ambientais;
III- a observância de normas técnicas vigentes para 
reforma e construção;
IV – a criação de condições de acessibilidade universal.

Parágrafo único. Os projetos das intervenções a que se 
referem o caput deste artigo serão elaborados pelo 
adotante com a aprovação da SEDUR. 

Art. 5º A adoção de áreas verdes, equipamentos e 
espaços públicos por parte de pessoa física ou jurídica se 
dará por iniciativa própria, mediante manifestação ao 
Poder Público Municipal ou por atendimento a Edital de 
Chamamento Público.

o§1  A coordenação técnica do PROGRAMA CAMAÇARI + 
VERDE, composta de 04 membros, fica a cargo da 
Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPA, 
constituída pelo coordenador da CPA, (01) um engenheiro 
florestal, (01) um engenheiro ambiental e (01) um gestor 
ambiental, para, sob a presidência do primeiro, analisar, 
aprovando ou não, as propostas dos interessados, bem 
como deliberar sobre a revogação do Termo de Adoção, 
quando for o caso.

§ 2º A coordenação técnica apreciará os pedidos 
recebidos, consultados, sempre que necessário, os 
órgãos competentes, e analisará a viabilidade das 
propostas.

§ 3º Havendo mais de um interessado no objeto, será 

aprovado o pedido que melhor atender ao interesse 

público.

§ 4º O prazo máximo para a análise pela Prefeitura será de 

20 (vinte) dias contados do recebimento do requerimento.

§ 5º No caso da adoção de espaços com áreas verdes ou 
destinação específica, deverá a coordenação técnica 
consultar o órgão competente responsável pela gestão.

Art. 6º No caso de Edital de Chamamento Público, o Poder 
Público Municipal, por intermédio da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, 
definirá e divulgará as áreas verdes, os equipamentos e 
espaços públicos disponíveis para adoção.

§ 1º O procedimento para a adoção de áreas verdes, 
espaços e equipamentos públicos que integram o 
patrimônio do Município de Camaçari, por pessoas físicas 
ou jurídicas, sempre sem contrapartida, deverá observar 
os princípios que regem a Administração Pública, em 
especial os da moralidade, igualdade e publicidade.

DECRETO Nº 6742/2017
 DE 07 DE JUNHO DE 2017

Institui o PROGRAMA CAMAÇARI + 
VERDE e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, no uso de 
osuas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 6 , III do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU e nos 
arts. 181 e 191 da Lei Orgânica do Município de Camaçari,

Considerando que os espaços, equipamentos e 
mobiliários públicos são indispensáveis para o bem-estar, 
o lazer e a qualidade de vida da população dos centros 
urbanos;

Considerando que a apropriação e manutenção das áreas 
verdes requer grande gasto de recursos do poder público 
municipal, por vezes indisponíveis, o que acaba por 
inviabilizar o atendimento das demandas da comunidade;

Considerando que a parceria entre o poder público e a 
sociedade civil, através da iniciativa privada e grupos 
sociais organizados, pode ser considerada como um 
caminho para prover o Município de espaços e 
equipamentos públicos conservados e atraentes, 
contribuindo para a melhoria da paisagem da cidade, 
fortalecendo o uso e contemplação desses espaços pelos 
seus cidadãos.

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o PROGRAMA CAMAÇARI + 
VERDE com a finalidade de promover a participação dos 
munícipes e pessoas jurídicas, públicas ou privadas 
legalmente constituídas, para, em parceria com o Poder 
Público Municipal, realizar construção, reforma e 
manutenção de espaços, equipamentos públicos e áreas 
verdes, observadas as disposições deste Decreto.

Parágrafo único. O Poder Público Municipal, por 
intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Meio Ambiente - SEDUR, definirá e divulgará todos os 
equipamentos e espaçospúblicos, bem como áreas 
verdes disponíveis para adoção.

Art. 2º Constituem-se objetivos do PROGRAMA 
CAMAÇARI + VERDE:
I – Valorizar a paisagem urbana;
II – Qualificar a cidade com espaços verdes e arborização;
III - Oferecer espaços diferenciados voltados ao lazer, ao 
bem-estar e ao convívio social;
IV - Incentivar o uso e ampliar a frequência nesses 
espaços;
V - Garantir espaços para a prática de esportes, 
melhorando as condições de saúde física e mental da 
população;
VI - Adequar e preservar os espaços públicos e 
equipamentos, promovendo o paisagismo urbano e o 
incremento do turismo local;
VII - Fomentar o engajamento social e a atuação conjunta 
com o Poder Público Municipal na execução das ações de 
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equipamento público pelos munícipes em geral.

Art. 12. Caberá à Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
e Meio Ambiente - SEDUR, acompanhar e fiscalizar o 
cumprimento das normas técnicas referentes à 
manutenção e conservação dos espaços ou 
equipamentos adotados, bem como o licenciamento e 
fiscalização das execuções das obras realizadas pelo 
adotante.

Parágrafo único. Em caso de descumprimento do Termo 
de Adoção, poderá a coordenação técnica deliberar pela 
revogação do Termo de Adoção firmado.

Art. 13. O Termo de Adoção terá prazo máximo de 
validade de 2 (dois) anos, contados da data de sua 
assinatura.

Parágrafo único. Findo seu prazo de validade, o Termo de 
Adoção poderá ser renovado, devendo eventual pedido de 
prorrogação ser avaliado pela Coordenação Técnica, que 
observará se o projeto foi atendido pelo adotante e, 
quando for o caso, indicará modificações no projeto a 
serem cumpridas.

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 07 DE JUNHO DE 2017.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITO

JULIANA FRANCA PAES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 

URBANO E MEIO AMBIENTE

DECRETO DE 28 DE MARÇO DE 2017

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro 
nos Arts. 20,21 e 22 da Lei Municipal nº 873/2008, de 04 de 
abril de 2008, que dispõe sobre o plano de carreira e 
vencimentos dos servidores do magistério público do 
Município de Camaçari e,

Considerando o preenchimento dos requisitos legais para 
a concessão da promoção funcional, conforme 
comprovação nos autos do processo administrativo 
Nº.00894.11.02.408.2016, 

                                           RESOLVE

Promover a servidora CRISTINA DE JESUS SOUZA 
AMADO, cadastro nº.60499 lotada na, Secretaria da 
Educação – SEDUC, de Professor Especial Nível I, para 
Professor Nível I, com data retroativa a 30 de março de 
2016.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 28 DE MARÇO DE 2017.

§ 2º O procedimento referido no caput deste artigo, iniciar-
se-á com a publicação prévia do respectivo edital de 
chamamento público no Diário Oficial do Município e 
ultimar-se-á com a assinatura do Termo de Adoção.

Art. 7º O Adotante deverá indicar os espaços e 
equipamentos públ icos que pretende adotar, 
apresentando os documentos de identificação, ato 
constitutivo em vigor, devidamente registrado e CNPJ, 
quando pessoa jurídica e os documentos de identificação, 
identidade e CPF e a comprovação de endereço, quando 
pessoa física.

Parágrafo único: Poderá a pessoa interessada, física ou 
jurídica, adotar mais de uma área, ou consorciar-se para 
esses objetivos.

Art. 8º A pessoa física ou entidade interessada que tiver 
sua proposta aprovada pela Coordenação Técnica 
assinará com o Poder Público Municipal, por intermédio da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - 
SEDUR, Termo de Adoção, contemplando a identificação 
da área, responsabilidades e o prazo de vigência, 
assumindo todos os custos inerentes ao objeto adotado.

§ 1º As benfeitorias e acessões físicas realizadas na área, 
por força do Termo de Adoção, passam a integrar o 
patrimônio do Município, não gerando qualquer direito a 
ressarcimento pelas despesas realizadas ou indenizações 
de qualquer ordem.

§ 2º A área adotada permanecerá sob a fiscalização do 
Poder Público Municipal.

§ 3º A adoção não gera qualquer direito à exploração 
comercial, econômica e/ou publicitária no local, exceto a 
instalação de placas previstas no art. 11.

§ 4º O não cumprimento das responsabilidades 
assumidas, ensejará a revogação do Termo de Adoção, 
bem como a imputação por eventuais prejuízos oriundos 
da intervenção sobre o patrimônio público.

oArt. 9  Na hipótese de existir, para a mesma área, mais de 
um candidato à adoção e não houver possibilidade de 
adoção conjunta, de forma a compatibilizar interesses, 
será escolhido aquele que oferecer projeto que contemple 
mais vantagens ao objeto adotado, conforme se dispuser 
no Edital de Chamamento.

Art. 10 Ao adotante, de acordo com a legislação em vigor e 
critérios a serem definidos no Termo de Adoção, será 
autorizada a instalação de placas alusivas à sua 
cooperação, sem ônus para o Poder Público Municipal, 
vedada mensagem publicitária diversa da autorizada no 
Termo de Adoção.

§ 1º As especificações técnicas e o conteúdo da placa 
serão definidas pela Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente.

§ 2º Fica vedada a instalação de publicidade nas áreas 
adotadas, salvo aquelas anteriormente contratadas pelo 
Município.

Art. 11. O adotante não poderá impedir o uso do espaço ou 
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