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LEI N° 1586/2019
      DE 13 DE JUNHO DE 2019

“Altera dispositivos da Lei n° 739 de 14 
de junho de 2006, e dá outras 
Providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art.1º O artigo 2º da Lei n° 739, de 14 de junho de 2006, 
passa a vigorar com as seguintes alterações, mantendo-
se a redação do caput, incisos e parágrafos que não 
foram indicados explicitamente abaixo:

“Art. 2º (...)

III – O quantitativo de pontos auferidos, mensalmente, 
pelo servidor que ultrapassar o limite previsto no inciso II 
deste artigo será levado a crédito no mês imediatamente 
subsequente e aproveitado até o limite de 300 (trezentos) 
pontos, não dispensando o servidor de cumprir as 
obrigações habituais ou a programação fiscal;

IV – A contagem de pontos será feita individualmente e 
coletivamente, estando limitada a 500 (quinhentos) 
pontos para pontuação por esforço individual e a 500 
(quinhentos) pontos para esforço coletivo, na forma 
prevista em regulamento. 

V – (revogado)

(...)

§2º O pagamento da Gratificação por Produtividade 
Fiscal será realizado, mensalmente, com base na 
apuração dos pontos positivos e negativos pelo 
servidor no mês anterior ao mês de pagamento, após 
validação dos documentos comprobatórios pela Junta 
de Julgamento da SEDUR;

Art. 2º O artigo 4º da Lei n° 739, de 14 de junho de 
2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º O ocupante de cargo de Fiscal de Uso do Solo e 
Meio Ambiente, quando em exercício de função de 

gerenciamento ou assessoramento, receberá a 
remuneração do cargo de fiscal, acrescido de 100% (cem 
por cento) do limite máximo mensal do valor da 
Gratificação por Produtividade Fiscal e da gratificação 
instituída pelo art. 77 da Lei n° 407/1998, e alterações 
legislativas posteriores.

Parágrafo único: O fiscal ocupante de função 
comissionada não receberá adicional noturno ou horas 
extras.”

Art. 3º Fica revogado o art. 9º da Lei n° 739, de 14 de 
junho de 2006.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE JUNHO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

      LEI N° 1587/2019
      DE 13 DE JUNHO DE 2019

      
Dispõe, altera, acrescenta e revoga 
dispositivos da Lei no 1.039, de 16 de 
dezembro de 2009, e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber 
que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º.  Ficam alteradas as redações do caput e dos §§ 
2° e são acrescentados os §§ 3º, 4º,  5º, 6° e 7º ao art. 39, 
do Livro II, Título III, Capítulo III, Seção III, da Lei nº. 
1.039, de 16 de dezembro de 2009, conforme disposto a 
seguir: 

Art. 39. O Prefeito Municipal está autorizado a realizar, 
de ofício ou a requerimento, conforme procedimento a 
ser previsto em regulamento, a compensação de 
créditos tributários e não tributários do Município, e 
respectivas despesas acessórias, com créditos líquidos 
e certos, vencidos ou vincendos do sujeito passivo 
contra a Fazenda Pública do Município, resultantes de 
atos próprios ou por sucessão a terceiros. 

[...]
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